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Till statsrådet och chefen för Socialdepartementet

Genom beslut den 9 november 1995 bemyndigade regeringen
dåvarande chefen för Socialdepartementet Ingela Thalén tillkallaatt en
parlamentarisk kommitté med uppdrag utvärdera lagen 1991:att 1128

psykiatrisk tvångsvård LPT och lagen 1991: 1129om rättspsyki-om
atrisk vård LRV. I kommitténs uppdrag ingick beskriva ochatt
analysera de principer och regler gäller patientens skyldighetsom att
betala patientavgift vid rättspsykiatrisk vård behandla frågansamt att

kostnadsansvar för rättspsykiatrisk vård asylsökande.om av
Med stöd bemyndigandet utsågs den 1 januari 1996 kammar-av

rättslagmannen Margit Kärrström till ordförande. Till övriga ledamö-
utsågs riksdagsledamöternater Christel Anderberg m och Karin

Israelsson c, vârdläraren Elina Linna v, riksdagsledamöterna
Christina ÖhmanPettersson s, Birthe Sörestedt s och Conny s
samtliga fr.o.m. den 10 februari 1996. Dessutom utsågs till ledamot
i kommittén biträdande överläkaren Lars Davidsson fp fr.o.m. den
1 april 1996.

Till sakkunniga förordnades fr.o.m. den 10 februari 1996 pro-
fessorn Anders Forsman, kammarrättsassessorn Christian Groth,
departementssekreteraren Anna-Carin Kandimaa, medicinalrådet Börje
Lassenius, biträdande chefsjuristen Lars Sjöströmnumera samt numera
rådmannen Bodil Stelzer. Den l januari 1997 entledigades Anna-Carin
Kandimaa från sitt uppdrag. Samma dag förordnades departements-
sekreteraren Anders Andersson sakkunnig. Anders Anderssonsom
entledigades från sitt uppdrag den 4 augusti 1997 och dagsamma
förordnades departementssekreteraren Per-Erik Rinsell sakkunnig.som

Till förordnades fr.o.m. den 10 februariexperter 1996 tidigare
socialdirektören och verkställande direktören Anders Blom,numera
socialpolitiske sekreteraren Kjell Broström, chefsåklagarennumera
Agneta Isborn Lind, professorn Lars Jacobsson, förbundsjuristen
Magnus Ljungstedt, juristen Ulla Lönnqvist Endre, hovrättsrådet
Göran Rosenberg, byrådirektören Bert Sundström fr.o.m. densamt
15 maj 1996 polisintendenten Staffan Tilling. Den 10 april 1997
entledigades Magnus Ljungstedt från sitt uppdrag. Samma dag
förordnades förbundsjuristen Petra Sjöberg expert.som
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januari kammar-förordnades fr.0.m. den 1 1996,Till sekreterare
stabs-och, fr.0.m. den juli 1996,Birgitta Henriksson 1rättsassessorn

Lassenius harKommitténs sakkunnige Börjejuristen Hammer.Ingmar
betänkandet.avsnitten 3.1 och 3.2. imedverkat vid utformningen av

Tvångspsykiatrikommittén, harKommittén, har antagit namnetsom
vård,Vårdavgifter vid rättspsykiatriskdelbetänkandettidigare avgett

SOU 1996:141.m.m.
Rättssäkerhet,slutbetänkandeöverlämnas kommitténsHärmed

psykiatrisk tvångsvård SOUsamhällsskydd vidvårdbehov och
1998:32.

yttranden ledamöterna Christelbetänkandet fogas särskildaTill av
och Elina LinnaDavidssonAnderberg, Lars experternasamt av

ochLönnqvist Endre PetraKjell UllaAnders Blom, Broström,
Sjöberg.

slutfört.härigenomUppdraget år

1998Stockholm i mars

Margit Kärrström

IsraelssonKarinDavidssonAnderberg LarsChristel

SörestedtBirtheChristina PetterssonElina Linna

ÖhmanConny

/Ingmar Hammer/Birgitta Henriksson
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Sammanfattning

Kommittén skall enligt sina direktiv förstai hand behandla frågan om
det grundläggande syftet med lagstiftningen har uppnåtts, dvs. om
användningen tvångsvård, tvångsåtgärder konvertering harsamtav
minskat i avsedd utsträckning och patientens rättssäkerhet harom
stärkts. Vidare skall kommittén analysera och utvärdera nuvarande
regler och tillämpningen dessa med avseende på san1häl1sskyddet,av
däribland reglerna i LRV vid utskrivning, permission och s.k. frigång.
Kommittén skall vidare studera den konflikt kan uppstå närsom
åklagarens bedömning samhällsskyddet och chefsöverläkarensav
bedömning vårdbehovet patienter bedömsgör attav som vara
medicinskt färdigbehandlade inte kan skrivas och vilka konsekven-ut

fårdetta för patienten. Kommittén skall vidare uppmärksammaser
eventuella problem med tillämpningen lagstiftningen i vid mening,av
utreda hur informationslämnandet från förtroendenärnnder och hälso-
och sjukvården i övrigt till stödpersonerna skulle kunna förbättras samt
genomföra redaktionell lagstiftningen för ökaöversyn atten av
tydligheten.

Utvecklingen tvångsvårdenav

Kommittén har genomfört målundersökning i samtliga länsrätter,en
avseende alla psykiatrimål avgjordes i länsrätterna fr.o.m. den 4som

den 22 november 1996. Vidare har Socialstyrelsen fört.o.m.
kommitténs räkning genomfört dels insamling uppgifter allaen av om
avslutade vårdtillfällen enligt under tidenLPT den 1 oktober 1996 —
den 31 1997, dels genomfört inventering patienter medmars en av
permission enligt ochLPT LRV den 30 september 1996.

Det totala antalet psykiatrimål kommit in till länsrätterna harsom
minskat från 12 222 år 1993 till är11 589 1996. endastDet LPT-är
målen har minskat, medan LRV-målen har något.ökat Mål-som
undersökningen i länsrätterna har tagit sikte på vissa särskilda frågor
såsom vilka sakfrågor behandlats, förekomsten offentligtsom av
biträde och sakkunnig, bifallsfrekvens, utgången i målet och åklaga-

roll.rens
det gällerNär antalet inneliggande LPT-patienter visar Socialstyrel-

inventeringar detta antal har minskat kraftigt under den tidattsens
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LPT har varit i kraft. Sålunda detta antal 1 933 viss dagsom var en
är 1991, l 114 viss dag år 1994 och 931 viss dag år 1997.en en
Även antalet vårdtillfällen enligt LPT minskade kraftigt mellan åren
1988 till 1993, nämligen från 10 259 till 7 730. Därefter har det dock

Årskett viss ökning. 1996 således antalet vårdtillfällen enligten var
LPT 8 771. Under de första två kvartalen år 1997 tycks dock vissen
minskning ha inträtt.

Även det gäller LRV-patienternär skedde viss minskningen av
antalet inneliggande patienter mellan åren 1991 och 1994, nämligen
från 817 till 736. Därefter har dock ökning skett och viden en
inventering i fanns1997 inneliggande770 LRV-patienter.mars

Effekter den lagstiftningen utgångspunkter förav nya ——
översynen

Enligt vår uppfattning har tvångsvärden sedan den lagstiftningennya
trädde i kraft minskat i den utsträckning i dagsläget lämpligärsom
och möjlig. En ytterligare minskning i och för sig önskvärd.är En
förutsättning härför dock kvalitetshöjande åtgärderär inom denatt
psykiatriska vården i vidtas den psykiatriskaöppnastort samt att
vården och kommunernas socialtjänst får och möjligheter attresurser
på olika hjälpa och stödjasätt med psykiska störningar.personer

Vi har vid de kontakter vi haft fått intrycket ganska allmäntatt man
rättssäkerheten har stärkts den lagstiftningen.attanser genom nya

Detta hindrar inte kan för förbättragöras rättssäkerheten.att attmer
Det gäller särskilt de områden där effekterna den lagstiftningenav nya

små. Patientens rättssäkerhet måsteär givetvis avgörandevara av
betydelse vid utformningen den psykiatriska tvångslagstiftningen.av
Det emellertid också viktigt sådanär lagstiftning innehålleratt en
regler tillgodoser samhällsskyddet. Reglerna i LRV åklaga-som om

roll och länsrättens prövning pennissioner och utskrivning närrens av
det gäller domstolsöverlärrmade patienter med särskild utskrivnings-
prövning har enligt vår mening lett till samhällsskyddet harävenatt
ökat. De regler skall tillgodose samhällsskyddet kan emellertidsom
komma i konflikt med patientens rättssäkerhet och det därför viktigtär

lämplig avvägning görs.att en
Det emellertid inte bara den juridiska eller formellaär rättssäker-

heten betydelse. Möjligheten få vård, innehålletär i vårdenattsom av
och bemötandedet patienten får också mycketär storsom av
betydelse. HSL harI det nyligen införts regler ställer ökade kravsom
på vården skall med förrespekt alla människors lika värde ochatt ges

Överför den enskilda människans värdighet. huvud hartaget man
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inom hälso- och sjukvården på tid alltmer betonat patientenssenare
rättssäkerhet och patientens ställning i vården. Vi vill understryka att
dessa synpunkter givetvis gäller patienter inom denäven psykiatriska
tvångsvården. Med hänsyn till dessa patienters ställning detärutsatta
särskilt viktigt de får den hjälp och det stöd de behöveratt både i
personliga och i rättsliga sammanhang. De tvångsvårdade patienternas
situation måste därför beaktas särskilt vid utformningen kvalitets-av

och vårdprogram i psykiatrisk verksamhet.system Dessa patienters
situation bör uppmärksammasäven särskilt i Socialstyrelsens till-
synsverksamhet.

Intagningsförfarandet

I LPT och LRV finns inte något lagligt stöd för tvängsbehandling eller
användning andra tvångsåtgärder innan beslut kan fattasav om
intagning för tvångsvård. Tvångsåtgärder tillgrips i stället med hän-
visning till brottsbalkens bestämmelser ansvarsfrihet närom en
handling normalt brott utförs iutgör nöd eller nödvärn. Närettsom
beslut kvarhållning har fattats har dock personalen möjlighetom att
ingripa för hindra patienten länma sjukvårdsinrättningenatt elleratt
den del inrättningen där patienten skall vistas. Någon regleringav av
vilka åtgärder personalen får vidta för hindra patienten frånattsom att
lämna vårdinrättningen finns emellertid inte.

Vi medvetna tvångsåtgärderär ibland måste vidtas innanattom
beslut intagning för tvångsvård har fattats. Det otillfredsställan-ärom
de sådana åtgärder endast kan vidtas med hänvisning till brotts-att
balkens bestämmelser ansvarsfrihet vid brott. Vi därför attom anser
det i LPT bör införas bestämmelser medger tvängsbehandlingattsom

andra tvångsåtgärderoch får vidtas i akuta situationer uppstårsom
innan behörig läkare har fattat beslut intagning. Vi föreslår därförom

de regler bältesläggning, isolering, kroppsvisitering och ytligatt om
kroppsbesiktning gäller under pågående tvångsvård också skallsom
gälla beträffande patienter kvarhålls i avvaktan på beslutattsom om
intagning fattas och beslut då får fattas tjänstgörande läkare.att av
Självfallet måste restriktivitet iakttas. Vi föreslår också detstor att om
finns överhängande fara för patientens liv eller hälsa får ocksåen
behandling före intagningsbeslutet. Vi vill betona de föreslagnaattges
reglerna inte innebär någon ökning möjligheterna använda tvångattav

endast klargörande vad gäller förutan närvarande.ett av som
Vidare vi det så långt det möjligt bör preciseras vilkaärattanser

åtgärder får vidtas för hindra patienten från lämna vård-att attsom
inrättningens område och föreslår det i LPT skall införas regelatt en
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innebörd det tvång får användas försvarligt för hindraäratt attav som
patienten från lämna vårdinrättningens område eller nödvändigt föratt

upprätthålla ordningen på inrättningen eller för tillgodose säker-att att
heten i vården. Inte heller denna bestämmelse innebär någon utvidg-
ning möjligheterna använda tvång i vården endastatt utan ettav
klargörande.

Såväl läkare i allmän tjänst privat verksamma läkare fårsom
utfärda vårdintyg. Privat verksamma läkare får dock utföra under-
sökning för vårdintyg endast den kan genomföras med patientensom
samtycke. Läkare i allmän tjänst har däremot omhändertarätt att
patienten och få biträde polis patienten inte samtycker tillav om
undersökningen.

Det ganska vanligt sjukvårdshuvudmännenär träffarattnumera
avtal med privata vårdgivare dessa skall för be-att attom svara
folkningen inom geografiskt område erbjuds hälso- och sjukvård,ett

driften vårdcentral eller psykiatriskt.ex. öppen-genom av en en
vårdsmottagning. Uppgifter innebär myndighetsutövning får försom
närvarande inte överlåtas till privata vårdgivare. Om undersökningen
för vårdintyg inte kan genomföras med patientens samtycke får således

privat verksam läkare anlita hjälp läkare i allmän tjänst fören av en
i sådana fall få till stånd undersökning eller få biträde polis.att en av

Vi detta otillfredsställande och föreslår därför legitime-äratt attanser
rade läkare enligt avtal med sjukvårdshuvudman skall uförasom en
undersökningar för vårdintyg också skall få besluta omhänder-om
tagande för undersökning för vårdintyg och begära biträde polis.av

förutsättningarnaDe allmänna för tvångsvård enligt LPT

Framför allt anhöriga till psykiskt sjuka framförthar enligt derasatt
uppfattning ligger ribban för intagning för psykiatrisk tvångsvård
för högt. Vi emellertid de problem har redovisats tillattanser som

hänfördel sig till brister i tillämpningen lagstiftningen och villstor av
erinra det för de fall där det finns uttalade hot eller trakasserierattom

anhöriga eller andra redan enligt gällande lagstiftning finnsmot en
särskild bestämmelse det möjligt besluta tvångsvård.gör attsom om

Beträffande begreppet allvarlig psykisk störning har det såvitt gäller
framkommitLPT inte några direkta tillämpningsproblem har attsom

med den lagtekniska utforrrmingen detta begrepp. Någongöra av
anledning införa sjukdomsbegrepp finns därför inte.att ett nytt

det gäller begreppetNär "intagen på sjukvårdsinrättning för hel-en
dygnsvård" kan konstateras begrepp, nämligen kvalifi-att ett annat
cerad psykiatrisk dygnetruntvård" används i lagen kommunernasom
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betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Det viktigtär att man
i lagstiftning så långt det möjligt använder enhetligaär begrepp om

förhållanden. Vi bl.a. bakgrund härav begreppetmot attsamma anser
kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård också skall användas i LPT.

Kriteriet tvångsvård får endast patienten sigatt motsätterges om
vården eller uppenbart saknar förmåga grundat ställnings-att ettge
tagande i frågan har visat sig innebära problem vid rättstillämpningen.

framförDet allt frågan patientenär kannär uppenbart saknaom anses
förmåga grundat ställningstagande vållar problem ochatt ettge som
då främst i sådana fall då patienten har ambivalent inställning tillen
vården.

Den nuvarande bestämmelsen knyter således till patientensan
tillstånd och innebär kan bortse från patientens vilja vidatt man
särskilt svåra sjukdomstillstånd. Man kan fråga sig det ärom
nödvändigt och lämpligt sådan graderinggöra patienterna vidatt en av
bedömningen samtycket. Vad viktigast patienten fårär är attav som
nödvändig vård och patientens samtycke vid bedönmingstillfälletom
innebär sådan vård kan kunnaFör bedöma detta måsteatt attges.
hänsyn kunna till patienten tidigare avbrutit vård ochtas t.ex. om
behandling. föreslårVi därför samtyckesregeln utformas såatt att
tvångsvård får patienten sig vården eller det till följdmotsätterges om

hans psykiska tillstånd kan vården inte kan med hansantas attav ges
samtycke.

Övergång frivilligfrån tillvård tvångsvård

Frågan övergång från frivillig vård till tvångsvård konverteringom
har varit och mycket omdiskuterad. Vid tillkomstenär LPTav
infördes farerekvisit förutsättning för konvertering skall fåett attsom
ske. Således krävs för konvertering övriga förutsättningarutöver-
för tvångsvård patienten till följd sin psykiska störning kanatt av-
befaras komma allvarligt skada sig själv eller någon Någotatt annan.
vårdintyg utfärdas inte vid konvertering och det sker således inte
någon tvåläkarprövning chefsöverläkaren skall inom fyra dagarmen
hos länsrätten ansöka medgivande till fortsatt tvångsvård.om

Det farerekvisitet har inte inneburit antalet konverteringarattnya
har minskat i någon utsträckning och det svårtstörre attanses vara
tillämpa. Kritik har riktats såväl konverteringsmöjlighetenmot som
sådan den inskränkning i möjligheten konverteramot attsom som
farerekvisitet innebär.

Det finns starka skäl såväl för konvertering. Som skälmot som
konvertering kan anföras det principiellt felaktigt fördetärmot att att
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den har sökt frivillig värd skall fattaskunna beslutsom senare om
tvångsvård. Vetskapen den frivilliga vården kan övergå iattom
tvångsvård kan också befaras leda till den psykiskt sjuke vågarinteatt

Åsöka hjälp rädsla för bli vårdad med tvång. andraattav senare
sidan det humanitära skäl otillfredsställandeär att tvungen attav vara
skriva frivilligt intagen patient svårt sjuk och uppfyllerärut en som
de allmänna förutsättningarna för tvångsvård till kanske helt oordnade
förhållanden. Om det finns möjlighet till konvertering dettakanen
också underlätta handläggningen vid beslut intagning där det tillom
följd patientens vacklande inställning tveksamt han villigär ärav om

vård.behövlig Finns det inte någon möjlighet till kon-att motta
kan det i sådana fall befaras tvångsvård för säkerhetsvertering att

inledningsskedet förstskull beslutas redan i i stället för det prövasatt
vården kan frivillig väg.om ges

övervägande skäl talar för konverteringsmöjlig-Vi att attanser en
måste emellertidhet bör föreligga. En bestämmelse konverteringom

för ställda rättssäkerhetskrav. Nuvarande lagregelgarantier högtge
uppställer farerekvisit för konvertering skall tillåtas harett attsom

därförvisat sig ha brister. ändring gällande regler nöd-En ärav
vändig.

stärka rättssäkerheten och förhindra missbrukEtt ärsätt att att
själva beslutsprocessen med starkare rättssäkerhetsgarantieromgärda

för närvarande. kan ske inför tvåläkarpröv-Detän attgenom man en
på Vi föreslår därförning och skärper kravet dornstolsprövning. att

avskaffas det införs möjlighetdet särskilda farerekvisitet och attatt en
skyndsamtutfärda vårdintyg på sjukvårdsinrättningen. Vårdintyget bör

varefter intagningsbeslutetchefsöverläkaren,prövas senastav
chefs-prövning. Ompåföljande dag skall underställas länsrättens

för fortsatt tvångsvård föreligger skall hanöverläkaren skälattanser
beslutetinom fyra dagar ansöka härom hos länsrätten. Genom att

skall underställas länsrättens prövning kommer allaomedelbart
domstol.konverteringar prövasatt av

Stödperson

tvångsvård befinnerpatienter kommer i fråga för psykiatriskDe som
situation och saknar ofta fungerande socialtsig i mycket utsatt etten

tilldärför mycket viktigt de har tillgångkontaktnät. Det är att ett
världenhjälpa dem med kontakterna medpersonligt stöd kansom

således angeläget patienten erbjuds hjälputanför sjukhuset. Det är att
stödperson.av en

uppföljning avslutadeSocialstyrelsensResultatet senaste avav
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vårdtillfällen visar fortfarande erhåller endast begränsadatt andelen
de vårdas med tvång stödperson. Det antalav personer som en

patienter inte har erbjudits Stödperson har emellertid minskatsom
betydligt sedan den tidigare gjorda utvärderingen Socialstyrelsen.av
Fortfarande det dock mycket fåär patienter får Stödperson vidsom
psykiatrisk tvångsvård. Detta kan visserligen till del bero på atten
många patienter vårdas under så kort tid de inte detatt anser vara
meningsfullt med stödperson eller inte hinner förordnaatten man en
sådan på kort tid. Enligt det material finns tillgängligt detärsom
emellertid så få tvångsvårdade patienter får Stödperson detattsom
finns anledning alla patienter skulle vilja haanta att Stödpersonsom en
inte får denna möjlighet.

Vi föreslår därför informationen till chefsöverläkarnaatt om
patientens till Stödpersonrätt intensifieras Socialstyrelsensgenom
försorg. Vi har vid våra kontakter med förtroendenämnderna funnit att
deras rutiner det gäller förordnanär stödperson varierar och viatt
föreslår därför förtroendenämnderna Landstingsförbundetsatt genom
försorg skall informeras vikten samordna sina rutineratt närom av
det gäller arbetet med stödpersoner. Chefsöverläkaren skall iatt utse
samband med han fullgör den obligatoriska anmälningsskyldighetenatt
till förtroendenämnden i sin anmälan patientensäven inställningange
i stödpersonsfrågan. Patientens inställning skall antecknasäven i
journalen. Om patientens inställning inte har kunnat i anmälananges
till förtroendenämnden skall närrmden kontakta patienten eller dennes
kontaktman för efterhöra patientens inställning.att

Vi föreslår också uppdraget stödperson skall kunna fortsättaatt som
månad efter vårdtidens slut, varefter förtroendenämnden, underen

förutsättning patienten och stödpersonen samtycker, skall haatt en
underrättelseskyldighet till socialtjänsten. Socialtjänsten skall därefter
i samråd med patienten och stödpersonen ställning till stöd-ta om

skall förordnas kontaktperson.attpersonen vara
Stödpersonen skall ha kvar sitt uppdrag sedan vården påäven

sjukvårdsinrättning övergått till sådan vård medöppen särskilda
villkor, vi föreslår i kap. 11.som

föreslårVi vidare det i LRV skall införas bestämmelseatt en av
innebörd Chefsöverläkaren det föreligger särskilda skäl medatt om
hänsyn till stödpersonens personliga säkerhet skall lämna nöd-ut
vändiga upplysningar till stödpersonen eller förtroendenämnden,
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Behandlingen under tvångsvård

Olika uppföljningar gjorts visar brister i behandlingsplanering-som
vid psykiatrisk tvångsvård. En behandlingsplan inte alltidupprättasen

föreskrivs i Vidare framkommerLPT. brister såväl istorasom
kvaliteten i dokumentationen behandlingsplaneringen.som av

Det kallas behandlingsplan bör enligt vår mening innehållasom nu
inte bara medicinska behandlingsåtgärder också åtgärderrent utan som

omfattar omvårdnad i många fall insatser från socialtjän-även samt
Vi föreslår därför uttrycket vårdplan används i stället för be-sten. att

handlingsplan. Mot bakgrund de brister finns i dag föreslår viav som
ändamålet med vårdplanen bör tydliggöras i LPT och LRV. Kravatt

bör på skallställas det vårdplan redovisar deupprättasatt en som
behandlingsåtgärder andra föroch insatser bedöms nödvändiga attsom
syftet tvångsvården skall förmed uppnås och patienten skall kunnaatt
klara efterleva i samhället tvångsvårdens upphörande. Kravatt ute
bör vårdplan skallockså ställas vid återkommandeomprövasatt en
tillfällen och revideras det behövs.när

Enligt vår mening bör lagen innehålla vissa grundläggande krav på
vad vårdplan skall innehålla. Däremot preciserade krav inteären av
den karaktären de lämpligen bör regleras i lag. Därför böratt en
reglering preciserade krav i stället ske i förordning eller myndig-av
hetsföreskrifter.

uppföljning vårdtillfällen år 1996/97Socialstyrelsens avslutadeav
tvångsåtgärder vård enligtvisar användningen har ökat vid LPT.att av

främst tvångsmedicinering andelDet används i störreär som en av
vårdtillfällena. uppgifternaDet emellertid svårt visarär avgöraatt om

tvångsåtgärderpå faktisk utveckling ökad användning ellermoten av
olika uppfattningar psykiatrin i fråganökningen beror inomom om

Ökningenvad skall tvångsmedicinering. kanrapporterassom som
också förklaras olika kulturer, attityder och förhållningssätt inomav
psykiatrin till användningen tvångsåtgärder mycket talar ocksåav men
för förhållandenresursanvändningen, organisatoriska och andraatt
inom allmänhet betydelse.hälso- och sjukvården i har

det finns skäl i lag föreslå totalförbudVi inte att motattanser
någon behandlingsfonn. svårt lagenspeciell Det också iär att

olika tvångsåtgärder får användas.ytterligare precisera Däremotnär
fastslåsvi det i allmän bestämmelse börattanser en

tvångsåtgärder får användas endast patientenatt om genom en
frivilligtindividuellt anpassad information inte kan fönnås att

medverka,
omfattningtvångsåtgärder inte får användas i större än äratt som

medverka till vårdnödvändigt för patienten frivilligt skall kunnaatt
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och behandling,
användningen tvångsâtgärder skall stå i rimlig tillproportionatt av

vad uppnås med åtgärden,attsom avses
mindre ingripande åtgärder skall användas dessa tillräckligaäratt om

samt
tvångsåtgärder skall så skonsamt möjligt och medutövasatt som

möjliga hänsynstagande till patienten så han inte förstörsta utsättsatt
onödig kränkning sin värdighet och integritet.av

Vi också det finns anledning för sjukvårdshuvudmärmenatt attanser
genomföra interna revisioner den psykiatriska verksamheten ochav
med utgångspunkt i dessa revisioner kvalitetshöjandevidta åtgärder i
syfte motverka användningen tvångsvård minskaochatt av an-
vändningen tvångsåtgärder. Sjukvårdshuvudmärmen bör tillse bl.a.av

berörda verksamheter har den personal behövs för godatt attsom
vård skall kunna det finns sådana kvalitetssystem isamt attges
verksamheten vården högsta möjliga kvalitetäratt samt attav
rättssäkerhet och samhällsskydd tillgodoses. Vidare vi attanser
sjukvårdshuvudmännen vården allvarligbör tillse medatt av personer
psykisk med högsta prioritet.störning ges

Socialstyrelsen bör utarbeta nationella riktlinjer för likvärdig,en
vård med allvarligakunskapsbaserad psykiska störningarpersonerav

och aktivt verka för det införs kvalitetssystem i den psykiatriskaatt
vården effektivför egenkontroll och utveckling verksamheterav som
bedriver psykiatrisk tvångsvård.

särskilda villkorPermission vård medöppen-

Permission under återstoden vårdtiden specifik företeelse förärav en
formen förekommer intepsykiatrisk tvångsvård. Den permissionav

hälso- och sjukvård. Möjligheten till sådan permission harinom annan
tilltillkommit för åstadkomma smidig övergång från tvångsvårdatt en

till vårdtidensvård i frivilliga former. Bestämmelsen permissionom
vilkaslut dock illa med de bestämmelserstämmer överens som anger

fåförutsättningar skall uppfyllda för någon skallatt gessom vara
tvångsvårdtvångsvård. Särskilt gäller detta där kraven förLPT ett av

vårdpatienten skall ha oundgängligt behov psykiatriskär att ett av
tillgodoses på intagning påinte kan sätt änannat ensom genom

sjukvårdsinrättning för heldygnsvård.
.användningen permission vidUppgifter vi har inhämtatsom om av

vård enligt och LRV visar permission används iLPT ut-att stor
sträckning. Antalet patienter permission år 1996 dock mångaär
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gånger färre antalet försöksutskrivnaän från vård enligt LSPV år
1988. Vid inventeringen kunde dock %13 43 patienternoteras att

de LPT-patienter på permission hade permission längreav änsom var
år och tolv patienter hadeett permissionatt längre år. Av deän tre

LRV-patienter med särskild utskrivningsprövning påsom var
permission hade 34 % 84 patienter permission år.än ettmer

Permission enligt LPT och LRV har således kommit användasatt
i utsträckningstörre eller under längre tid borde falletän som vara
och har därigenom också kommit andra ändamålatt än attavse
fungera förberedelse för övergång till frivillig vård. Samtidigtsom en

vi det nödvändigt lagen möjlighet till kortareatt elleranser ger en
längre tids uppföljning efter det vården på sjukvårdsinrättning haratt
avslutats, framför allt det gäller LRV-patienter.när Det denär mot
bakgrunden nödvändigt göra bestämmelsernaöversynatt en av om
pennission.

Vi föreslår därför möjligheten till permission under återstodenatt
vårdtiden avskaffas. Permission under tvångsvård bör användas påav

vidsätt sluten hälso- eller sjukvård, dvs. permis-samma som annan
sion bör för visst tillfälle och viss tid. För de patienter harges som
behov längre tids uppföljning efter det vården på sjukvårdsin-av atten
rättning har upphört bör enligt vår mening införas formen ny av
tvångsvård, nämligen vård medöppen särskilda villkor.

En överföring till vård medöppen särskilda villkor innebär denatt
sjukhusbaserade vården med vårdersätts i det hemmet eller påegna

utanför sjukvårdsinrättningen.sätt Beträffandeannat patienter som
vårdats med stöd LPT förutsätter vi vård medöppen särskildaattav
villkor kommer bli aktuell endast i undantagsfall. Det gälleratt även
LRV-patienter vårdas särskild utskrivningsprövning. När detutansom
gäller LRV-patienter vårdas med särskild utskrivningsprövningsom
bör det däremot normalt så den sjukhusbaserade värdenatt ersättsvara
med tids vård medöppen särskilda villkor. LRV-patienter inteen som

domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård omfattas inteav av
reglerna värd. De villkoröppen kan komma i fråga bör gällaom som
vård och behandling, boende, sysselsättning, förbud användaatt

Ävenberusningsmedel o.d. tvångsåtgärder inte skall kunnaom
användas under vård, förutsätteröppen införandet möjlighet tillav en
sådan vård överväganden med hänsyn till den kränkningnoggranna

villkoren innebär de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna.som av
För tillgodose patientens rättssäkerhet bör därföratt beslut öppenom
vård med särskilda villkor fattas domstol.av

För den vården skall bliöppna meningsfullatt krävs det en
planering och utredning vilka insatser patientennoggrann om som

behöver i vård och vilkaöppen villkor måste ställas. Dettasom
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aktivt insatser enligtförutsätter kommunerna medverkar ochatt ger
ochsamordnad planeringSoL och LSS. Krav skall ställas en

ända-landstingets och kommunens insatser. För detuppföljning av
samordnad vårdplan. Enmålet skall berörda verksamheter upprätta en

för återfall iutredning skall för bedömning riskensärskild göras av
samhällsskyddet.krävs med avseende påbrott och vilka insatser som

särskildavård medVi föreslår länsrätten får besluta öppenatt om
följande förutsättningarvillkor beträffande LPT-patienter ärnär

uppfyllda.
psykisk störningfortfarande allvarligPatienten lider av en

psykiatrisk vård kanfortsatt behov2. Patienten har ett somav
sjukvårds-han intagen påtillgodoses på ärsätt än attannat engenom

tillstånd, hanstill patientens psykiskainrättning och det med hänsyn
personliga säkerhetförhållanden övrigt eller tillpersonliga i annans

särskildanödvändigt han iakttareller fysiska eller psykiska hälsa är att
ellerbehandling, boende, sysselsättningvillkor avseende vård och

andra insatser samt
genomföraspatienten behöver kan inteden vård och det stöd som

med hans samtycke.
rättspsykiatrisk vård efter beslutBeträffande patienter avsom ges

utskrivnings-särskildfår länsrätten vårdendomstol när utanges
särskilda villkor undervård medprövning besluta öppen sammaom

med stödpatienter vårdatsgäller beträffandeförutsättningar somsom
behövssamtycke föreliggerNågon särskild bedömningLPT. omavav

straffrättsligt frihets-beträffande patienterdock givetvis inte ärsom
berövade.

särskildrättspsykiatrisk vård medgäller patienterNär det gessom
samhällsskyddet delvistillutskrivningsprövning måste med hänsyn

fall patientenräcker i dessaförutsättningar gälla. Detandra att
måste också beaktastörning. Manfortfarande lider psykisk omav en

med hänsyn tillsjukvårdsinrättningmåste intagen påpatienten envara
Endast så inteallvarligt slag.för återfall i brottslighet ärrisken omav
det gäller patientensvård kunna fattas. Närfallet bör beslut öppenom

vårdbehov beträffande övriga LRV-regler gällaskall somsamma
föreskrivas förskall kunnaSärskilda villkorpatienter. även att

brottsbenägen-viktigt patientenssarnhällsskyddet.tillgodose Det är att
vårdskall innanutredninghet beaktas under den göras öppensom

kan beslutas.med särskilda villkor
skall gälla undersärskilda villkorbeslut vård medEtt öppenom

förprövningstillfället. Om förutsättningarnaräknat frånmånadersex
vården kunnauppfyllda bör denvård fortfarande öppnaäröppen

påskall ställasgången. Särskilda kravmed månaderförlängas sex
längre finns förut-vården. det inteförlängning Näransökan avom
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sättningar för vård medöppen särskilda villkor skall vården upphöra.
Dessa bestämmelser skall gälla vårdöppen enligt både LPT och LRV.

En âterintagning för vård på sjukvårdsinrättning kan bli aktuell när
patientens behov psykiatrisk vård inte längre kan tillgodoses iav

vård. När det gälleröppen patienter vårdas med stöd LPTsom av
skall âterintagning kunna ske patientens psykiska tillstånd ochom
personliga förhållanden i övrigt har förändrats på sådant sättett att
förutsättningarna för värd på sjukvårdsinrättning föreligger. Chefs-
överläkaren får då besluta âterintagning. Något vårdintyg behöverom
inte utfärdas chefsöverläkaren skall skyndsamt och inommen senast
fyra dagar från beslutet hos länsrätten ansöka medgivande tillom
fortsatt vård på sjukvårdsinrättning.

Patienter rättspsykiatrisk vård särskild utskrivnings-utansom ges
prövning får återintas på sjukvårdsinrättning patientens tillståndnär
och personliga förhållanden i övrigt har förändrats sådant sättett

hans behov psykiatrisk vård inte längre kan tillgodosesatt utanförav
sjukvårdsinrättningen. Beträffande patienter vårdas med särskildsom
utskrivningsprövning skall âterintagning ske ovannämndanär

Återintagningförutsättningar uppfyllda.är skall emellertid också ske
patienten inte iakttar de villkor gäller och detta innebär detom attsom
grund risken för återfall i brottslighet allvarligt slag ärav av

påkallat patienten intagen på sjukvårdsinrätting.är Sammaatt en
förfaranderegler skall gälla beträffande patienter vårdas medsom som

Åklagarestöd LPT. skall dock ha möjlighet hos länsrättenattav
ansöka âterintagning beträffande patienter genomgår rättspsy-om som
kiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Vi föreslår också vissa förändringar beträffande frigäng och
permission för intagna i kriminalvårdsanstalt m.fl. vårdas enligtsom

SåledesLRV. föreslår vi tillstånd till vistelse utanför sjukvårdsin-att
rättningens område för patienter intagna i kriminalvårdsanstaltärsom
och genomgår rättspsykiatrisk vård skall beslutas Kriminal-som av
vårdsstyrelsen, vistelsen beledsagadäven när personal.är Viav
föreslår vidare Kriminalvårdsstyrelsen skall fatta beslut frigängatt om
för desssa patienter. Vi föreslår också häktade genomgåratt som
rättspsykiatrisk vård skall kunna få tillstånd tillfälligt vistas utanföratt
sjukvårdsinrättningens område det föreligger synnerliga skäl.om

Upphörande LRV-vårdav

Vi har i vårt arbete erfarit viss kritik riktas reglernaatt mot om
upphörande rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningspröv-av
ning. kritikDenna går i huvudsak på psykiatrin måste på sigut att ta
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för samhällsskyddetstörreett befogat ochän äransvar attsom
reglerna utskrivning i dessa fall leder till patienter någotattom utan
egentligt vårdbehov kvarhålls inom psykiatrin. Studerar rättsprax-man

finner anledningen till patient inte kan skrivasatt oftaattman uten
domstolenär det fortfarande finns risk föratt patientenatt attanser en

på grund den störning föranlett beslutet särskildav ut-som om
skrivningsprövning återfaller i brottslighet allvarligt slag. Enav annan
vanlig orsak till patienten inte kan skrivas patientensatt ärut att
personliga förhållanden, det gäller boendet,när inte ordnadet.ex. är
på sådant utskrivning kan ske.sätt Vissa kommuner har dessaett iatt
fall med hänvisning till uttalande i förarbetena till betalningsan-ett
svarslagen hävdat de inte har något för insatser enligt SoLatt ansvar
och LSS så länge patienten genomgår rättspsykiatrisk vård.

Genom vi föreslår vård med särskildaöppen villkor där detatt
ställs krav genomtänkt och samordnad vårdplanering mellanen
landsting och kommuner räknar vi med del de problematt en av som
finns i dag elimineras. När patient har överförts till vårdöppenen
med särskilda villkor och således inte längre vårdas sjukvårdsin-
rättning har kommunerna enligt vår mening betalningsansvar för de
insatser krävs under den vården.öppna Kommunernas betalnings-som

gäller patientenäven beslut vård medöppentrotsansvar om om
särskilda villkor skulle bli kvar på sjukvärdsinrättningen. Den samord-
nade vårdplaneringen kräver också kommunerna kopplas in underatt
förberedelsearbetet inför överförande till vård.öppen

För patient har överlämnats till rättspsykiatrisk vårdatt en som
med särskild utskrivningsprövning skall kunna kvarhållas inom vården
krävs inte han skall ha allvarlig psykisk störning endastatt utan atten

psykisk störning föreligger. Vi har reglerna angåendeövervägten om
upphörande rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövningav
skulle kunna ändras så vården skall upphöra så patienten inteatt snart
längre lider allvarlig psykisk störning kommit fram till attav en men
förutsättningar för sådan ändring för närvarande inte föreligger. Deen
patienter kan kvarhållas med stöd gällande regler i LRVsom av men

enligt kritikerna borde skrivas oftast patienterär medutsom person-
lighetsstörningar, ofta allvarligt slag, vid tidpunkten för brottetav som

haft impulsgenombrott psykotisk karaktär eftert.ex. ett av men som
tid enbart har kvar sin personlighetsstörning. Det ofta frågaären om

patienter begått brott och där återfallsrisken Mångaär stor.som grova
gånger återfallsrisken för dessaär patienter för demstörre än som
lider allvarlig psykisk störning. Någon form omhän-av en annan av
dertagande med tvång dessa patienter finns för närvarande inte.av
Kravet samhällsskyddet skall kunna tillgodoses medför därföratt

någon ändring inte kan ske för närvarande.att
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nuvarande lagstiftningen förutsätter vidare det inte längreDen att
till följd den psykiska störning föranlett beslutet särskildav som om
utskrivningsprövning finnas risk för patienten återfaller iskall att

såledesbrottslighet allvarligt slag. Den risk skall finnas harav som
någotinte på kvalificerats.sätt

mening så vilken obetydligDet bör enligt vår inteattvara
återfallsrisk helst kan innebära kvarhålls påpatientattsom en en
sjukvårdsinrättning under lång tid. torde inte heller ha varitDetta
lagstiftarens ursprungliga mening. praxis har dock i vissa fallI en
tämligen obetydlig risk motivera kvarhålls inompatientansetts att en

har därför på någotden rättspyskiatriska vården. Vi övervägt om man
skulle kunna kvalificera den risk bör krävas harsätt stannatmensom

föreslå någon lagändring punkt, bl.a. därförför inte denna attatt
skall överlämnas tilli brottsbalkens regler någonnäromman

utskrivningsprövning enbarträttspsykiatrisk vård med särskild
använder ordet risk.

föreslår två former rättspsykiatrisk vård,Genom vi näm-att nu av
vårddels sådan vård sjukvårdsinrättning, dels medligen öppen sär-

differentiera återfalls-skilda villkor emellertid möjlighetöppnas atten
på vårdbehovet. således inte kvarhållasrisken beroende En patient bör

olikasjukvårdsinrättning återfallsrisken kan motverkas genomom
utifrånvård. bedömning bör inteåtgärder i Denna görasöppen en

olikaåterfallsrisken bakgrundlagteknisk gradering motutan avav
brottslighet,betydelse, tidigare miss-konkreta faktorer har t.ex.som

vården.social problematik och resultatetbruksproblem eller avannan

utvisningsbeslutVerkställighet beträffande personerav
utskrivningsprövningenligt särskildvårdas LRV medsom

avvisning,lagstiftning föreskrivs beslutnuvarandeI att omom
vårdasfattats beträffande någonutvisning eller utlämning har som

begärs denskall tvångsvården upphöra detenligt LRV avom
chefsöverläkaren finnerskall verkställa beslutet ochmyndighet attsom

såledestillstånd tillåter beslutet verkställs. Detpatientens äratt
vården skallchefsöverläkaren och inte länsrätten beslutar attsom

fall.upphöra i dessa
handläggningsordning bör ändrasdiskuterat nuvarandeVi har om

föreslår dock lagtextenkommit fram till så inte bör ske. Vi attattmen
skall upphöraså det klart framgår tvångsvården inteförtydligas att att

föreslår vi det skallutvisningen har verkställts. Vidareförrän att
ambassad ellerskyldighet underrätta patientens hemlandsinföras atten

hemland.utvisas till sittkonsulat patienten kommer attattom
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Processuella frågor

Vi föreslår inte någon ändring beträffande länsrätternas samman-
sättning i psykiatrimål kravet på medverkanattmen anser av
sakkunnig bör skärpas. Enligt vår mening skall sakkkunnig förordnas

det inte obehövligt.är Det innebär det till skillnad vadom att mot som
gäller i lagen införs presumtion för sakkunnig skall för-nu atten

ordnas.
Den 1 maj 1996 infördes obligatorisk s.k. tvåpartsprocess i deen

allmänna förvaltningsdomstolarna. Undantag härifrån förekommer
dock det gällernär LPT och LRV det chefsöverläkarensättet att
inte får överklaga domstolens beslut. Vi det inte längreatt äranser
motiverat chefsöverläkaren inte skall haatt överklaga domsto-rätt att
lens beslut.

Ett mål hos länsrätt skall till avgörande inom åtta dagartasen upp
från den dag då ansökan eller skrivelsen med överklagandet kom in till
länsrätten. Länsrätten får förlänga denna tid det behövs ytterligareom
utredning eller någon särskild omständighet detgörom annan
nödvändigt. Denna regel har vållat problem, särskilt i LRV-mål när
åklagare skall höras. Vi föreslår därför den tid inom vilken länsrättatt
skall mål till avgörande förlängs tillta ett 15 dagar såvitt gällerupp
mål beträffande patienter överlämnats till LRV-vård med särskildsom
utskrivningsprövning. I övrigt föreslår vi ingen förändring.

Vi föreslår därutöver vissa förtydliganden det gäller åklagaresnär
skyldighet anmäla domstolens beslut kan kommaatt att överklagas.att

Vidare föreslår vi Kriminalvårdsstyrelsens beslut permissionatt om
beträffande intagna i kriminalvårdsanstalt genomgår rättspyskiat-som
risk vård skall kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol, dvs.
länsrätt första instans och prövningstillstånd skall krävas vidattsom
överklagande till kammarrätt.
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Summary

The Committee’s of reference require primarily address theterms to
question of whether the legislation has achieved its basic purpose -
that whether the of involuntary coerciveto say, use care, measures
and transition involuntary has declined intended and whetherto care as
legal protection of the patient has been strengthened. In addition, the
Committee analyse and evaluate the existing rules and theirto
implementation with regard public safety the personal safetyto or or
physical mental health of other including the rules relatingor persons,

discharge, parole and probation. The Committee also study theto to
conflict which and its for the individualcan occur, consequences
patient, when, owing the prosecutor’s of public safetyto assessment
and the senior consultant’s of the need for patientsassessment care,
whose medical deemed have been completed betreatment to cannot
discharged. Furthermore, the Committee observe possibleto
problems relating implementation of the legislation in the broadto

investigate in which the supply of information by advisorysense, ways
boards and health and medical services generally supportiveto persons
could be improved, and editorial review of theoutcarry an
legislation, aimed enhancing its lucidity.at

involuntaryThe development of care

The Committee has conducted of in all countya survey cases
administrative with reference all psychiatry decided bycourts, to cases
these between 4th and 22nd November 1996 inclusive. Incourts
addition, the National Board of Health and Welfare, acting behalfon
of the Committee, has collected particulars of all LPT the
Compulsory Mental Care Act placements concluded between 1st
October 1996 and 31st March 1997 and has compiled inventory ofan
patients parole under LPT and LRV the Forensic Mental Careon

30thAct September 1996.on
The total number of psychiatry coming before the countycases

administrative fell from 12,222 in 1993 11,589 in 1996. Thecourts to
actual decline LPT only, whereas the number of LRVconcerns cases

has increased somewhat. The of administrativecountycases survey
focused number of specific questions, such thecourt cases on a as
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questions of fact that dealt with, the appointment otherwise ofwere or
public counsel and adviser, the proportion of applicationsexpert
allowed, the of the and the role of theoutcome prosecutor.case

The inventories by the National ofBoard Health and Welfare show
the number of LPT in-patients have declined steeply since LPTto

into force. Thus 1,933 given day in 1991, falling tocame was on a
given1,114 day in 1994 and 931 given day in 1997. Theon a on a

number of placementsLPT also fell steeply between 1988 and 1993,
namely from 10,259 7,730. This, however, has been followed byto

certain increase. Thus in 1996 there 8,771 LPT placements.a were
But the number have declined somewhat during the firsttoappears

of 1997.two quarters
The number of in-patientsLRV also shows something of declinea

between 1991 and 1994, namely from 817 736. This, however, hasto
followedbeen by and inventory in March 1997resurgence,a an

showed 770 LRV in-patients.

Effects of the legislation points of departure for thenew —
review

opinion that, since the legislation force,intoour new came
involuntary has diminished the appropriate and possibleto extentcare
in the situation. A further reduction desirable butpresent per se
contingent being taken improve the overall quality oftoon measures
psychiatric and out-patient psychiatric and municipalcare on care
social services being given and possibilities for variouslyresources
helping withand supporting mental disorders.persons

Our have given the impression that the legislationcontacts us new
quite generally considered have strengthened legal protection.to

This that be done improve legalnot to cannot tosay more
safeguards, especially thosein where the legislation hasareas new
little effect. The legal ofprotection the patient of bemust course a
crucial consideration in the framing of coercive legislation,psychiatric
but also important that legislation of this kind should include rules
making provision for public safety. The LRV rules concerning the role
of the and the adjudication by the administrativeprosecutor county

of paroles and discharge for patients committed by thecourt courts
subject special discharge have, in opinion, alsoto assessment our
resulted in additional protection for society. since the rulesBut,
catering for public safety liable into conflict with the legaltoare come

of the patient, important achieve judicious balanceprotection to a
between these interests.two
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However, only juridical formal legalnot protection thator
Great importance also attachesmatters. the availability of theto care,

of and the which thecontent patient with. Newcare response meets
rules added recently the Health and Medicalto Services Act HSL
imply insistence being providedgreater with foron care respect
human equality and for the dignity of the individual. Lately, the legal
protection of the patient and his her in have been pointsstatusor care
of growing emphasis in medical generally. We wish underlinetocare
that these viewpoints obviously also apply patients receivingto
involuntary psychiatric Given the vulnerable position of thesecare.
patients, especially important that they should receive the help and

they need, in both personal and legalsupport Special attentionmatters.
therefore be paid the situation of involuntarymust patientsto in the

framing of psychiatric quality and Specialsystems care programmes.
attention should also be devoted the situation of these patientsto by
the National Board of Health and Welfare, acting in supervisorya
capacity.

The placement procedure

Neither LPT LRV provides for involuntarystatutorynor supportany
the of othertreatment coercive beforeor use any measures a

involuntary order be made. Thus personnel onlycare can resortcan
coercive with reference theto provisions of the Penaltomeasures

Code concerning non—liability when action normally constitutingan a
crime performed in in self—defence. Oncean emergency or a
detention order has been made, however, becomes possible for
personnel intervene in order theto patient from leaving theto prevent
medical establishment that of the establishment where thepartor
patient be placed. On the other hand, thereto statutoryno
definition of the which be taken by personnel in ordermeasures may

the patient from leaving the establishment.to prevent
We realise that coercive sometimes have be takentomeasures

before placement order for involuntary has been made.a care
unsatisfactory that of this kind only be taken withmeasures can
reference the provisions of the Penal Codeto concerning exemption
from criminal liability, and LPT ought therefore, in view, betoour
made include provisions permitting involuntaryto and othertreatment
coercive be resorted in situationsto occurringto acutemeasures
before placement order has been made by authorised physician.a an
We therefore that the rules concerning restraint, isolation,propose
intimate body search and superficial body search applicable during
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made pending placement order,involuntary also be applytocare a
and that be possible for decisions of this kind be made byto a
physician duty. Needless this faculty beto must veryon say,
restrictively applied. also that prior thetreatment toproposewe
placement order be made permissible there imminent dangeran

patient. wish emphasise that the rulesthe life health of theto toweor
forproposed do imply additional the ofthus not any scope use

in force.coercion: they merely elucidate the rules presentto atserve
orderopinion that the permissible inalso tomeasuresour

of establishmentpatient from leaving the precincts thetheprevent
thedefined closely possible, and recommendshould be as weas

the effect that such force be usedinclusion in LPT of rule to asa may
the patient from leaving the precinctsdefensible in order preventto

for inin order make due provision securityof the establishment toor
elucidation and doesThis provision merelythe nottoo ancare.

for the of coercion inimply additional care.scope useany
private medicalcertificates be issued by both public andCare can

practitioners, however,practitioners. Private outmay carry a
possible with the patient’scertification examination only where

in public practice entitledinformed whereas physician toconsent, a
the patientin charge and obtain police assistancetake the patient to

the examination.does not consent to
medical authorities concludequite nowadays for tocommon

beproviders, whereby the latterwith private toagreements arecare
ofmedical the populationresponsible for offering to acare

out—patientrunning healthgeographical by centre or anaarea, e.
implying the exercise of publicreception. taskspsychiatric At present,

providers. If, then,be entrusted privateauthority tonot care amay
be performed with the patient’scertification examination cannot

enlist the aid ofprivate medical practitionerinformed consent, cana
examinationpublic practice in order bring aboutphysician in to ana

offind unsatisfactorypolice assistance. We thisobtain stateanor
authorised physicians who,therefore recommend thataffairs, and we

certificationauthority,with medicalby to outagreement are carrya
for certificationempowered order detentionexamination also be to

police assistance.examination and to request

involuntary LPTprerequisites of underGeneral care

disorders who haveof with mentalabove all relatives persons
placementthe threshold for involuntarystated that, in their opinion,

the problemsview, however,psychiatric high. Inin too ourcare
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described connected with deficienciesto great extent in the effectare a
given the legislation, and wish recall that,to in of explicittowe cases
threats harassment of next-of-kin otherto the existingor or persons,
legislation already includes special provision whereby ordera an can
be made for involuntary placement.

As regards the serious mental disorder", thereterm do wherenot,
LPT concerned, be direct problems of implementationtoappear any
connected with the technical construction of this legal andconcept, so
there why pathological should be introduced.termno reason a new

As regards the expression admitted medical establishment forto a
whole—day care, finds that different namely qualifiedterm,one a
24-hour psychiatric care, employed in the Medical Care Financial
Liability of Municipal Authorities Act. important that legislation
should far possible employ uniform terminology for identicalas as

For this and othermatters. opinion that the termreasons, our
qualified 24-hour care should also be employed in LPT.

The criterion that involuntary only be provided thecare may
patient the manifestly incapable of expressingopposes care or an
informed standpoint in the has proved entail problems ofmatter to
legal implementation. above all the question of when the patient

be deemed manifestly incapable of expressing informedcan an
standpoint that problems, especially in where the patient’scauses cases
attitude the ambivalent.to care

Thus the existing provision refers the patient’s condition andto
that, in particularly pathological the patient’smeans states,severe

wishes be disregarded. One ask whether such gradation ofcan may a
patients in the of and appropriate. Theassessment consent necessary

important thing for the patientmost receive theto necessary care,
and whether the patient’s the time of thatconsent at assessment means
such be provided. We therefore recommend framing the rulecare can
of in such that involuntary beconsent provided thea way care may
patient the of his mentalopposes care or state,as a consequence

presumably be provided with hiscannotcare consent.

Transition from voluntary involuntaryto care

The question of transition from voluntary involuntary hasto care,
been and remains much debated. With the passing of LPT, dangera
requisite introduced precondition for transition beingwas as a
permissible. Thus, and above the other prerequisites ofover
involuntary transition conditional the patient,care, on as a

of his mental disorder, being liable inflict seriousconsequence to

2 18-0330
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certificate issued inhimself another Noinjury person. careon or
involuntary which accordinglyconnection with transition to care,

though handphysicians, the othersubject by twonot to assessment on
apply the administrativesenior consultantthe to county courtmust

continue.for permission for involuntarywithin four days tocare
entailed significant declinerequisite hasThe danger not anynew

and found difficult apply. Therenumber of transitions,in the to
and of theof faculty of transition suchcriticism both thehas been as

transition which the danger requisitethe forrestriction on scope
implies.

transitionboth for and againstThere toargumentsstrongare
thatobjection transitionAsinvoluntary to one can arguecare. an

orderfor subsequent involuntaryof principle.in terms careawrong,
requested voluntaryof who haspossible in thebeto a personcase

madeof voluntary beingagain, theThen prospect carecare.
help,mental disorders from seekingpeople withinvoluntary determay

the otherlater Onsubjected involuntaryfor fear of being to on.care
whenhumanitarian viewpoint,unsatisfactory, fromhand aa

general criteria forseverely ill and thewhovoluntary patient meets
deprivedthis perhapsbe discharged and inhasinvoluntary to waycare

facilitate theoption, this alsotransitionof all canancare.
patient’sowing thedecisions in where,of placementhandling tocases

willing receivedoubtful whether hehesitancy, to necessary
of this kind,of transition inpossibilityFailing the casescare.

beginning, beordered right from theliable beinvoluntary totocare
ofinvestigating the possibilityof firstsafe side, insteadthe careon

basis.voluntarybeing provided on a
transitionin favour ofin view,considerations,Most asargueour

standardhighprovisiontransitionoption. But guaranteemust aaan
dangerrule, laying downThe existingof legal protection. statutory a

foundpermissible, has beenbefor transitionrequisite in order to
of amendment.therefore in needrulesand the existingwanting, are

preventing abuseprotection andlegalof strengtheningOne way
withhedged aboutitself bedecision—makingfor the strongertoprocess

done byThis bethanof legal protection present.atguarantees can
theand tighteningphysiciansexamination byintroducing two up

thereforeof law.adjudication byofrequirement court wea
abolished and that therequisite bespecial dangerrecommend that the

medicalcertificate theintroduced of issuingpossibility be ata care
examined bypromptlyshould becertificateestablishment. The care

order shall bethe placementwhereuponconsultant,the senior
thefollowing day,than thesubmitted, later countytonot

findsconsultantthe senioradjudication.foradministrative court
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for continuing involuntary he shall filecause applicationcare, toan
this end with the administrative withincounty four days. In thatcourt
the order has be submitted immediatelyto for adjudication by the

administrative allcounty transitions fromcourt, voluntary to
involuntary will be made subject judicial appraisal.care to

Supportive person

Patients who be considered for involuntaryto psychiatriccome care
in highly vulnerable position and often bereft ofare viablea social

networks, and important that they should haveso very toaccess
supportive supportive person whoa assist themperson a can— —

in their everyday with the world outsidecontacts the hospital. Thus
essential for the patient be offered the services ofto supportivea

person.
The latest follow-up by the National Board of Health and Welfare

of concluded shows that supportive still only beingcases persons are
appointed for limited proportion of placed in involuntarya persons

The number of patients offered supportivecare. not haspersons
declined considerably since the Board’s previous evaluation, but there

still few patients in involuntary for whomare very supportivecare
appointed. This be partly due patientspersons beingare tomay many

placed in for such short time that they point in havingcare a see no
supportive time does permit supportivea not beperson or toa person

appointed for them, but the available material shows the number of
involuntary patients receiving supportive be smallto topersons so as

that the opportunitysuggest given all patients who wouldnot to like
have it.to
We therefore that the information supplied seniorpropose to

consultants concerning the patient’s entitlement supportiveto a person
be intensified through the of the National Board of Health andagency
Welfare. In with the advisory boardscontacts have found theirour we
routines for the appointment of supportive andtopersons vary, we
therefore recommend that the advisory boards be informed, through
the Federation of County Councils, of the importance of co—ordinating
their routines in this In his ofrespect. his duty ofreport, partas
notifying the advisory board, the senior consultant shall also indicate
the patient’s attitude in the of appointingmatter supportivea person.
The patient’s attitude shall also be entered in his medical record.
has been possible for the patient’snot attitude be stated in theto

the advisory board, the latterreport to shall the patient hiscontact or
representative inquire concerning the patient’sto attitude.
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for the appointmentbe made possiblerecommend thatWe also
has beenfor month after the patientcontinueof supportive to aperson

andof patientthough subject theafter which,discharged, consentto
informboundboard shall be dutythe advisorysupportive toperson,

consultation with theservices, acting inThe socialsocial services.the
whether the supportiveshall then decidesupportiveandpatient person,

representative.appointedbeto asperson
theafter inretain his appointmentshallsupportiveThe careperson

kind of out-patientgiven theestablishment hasmedical to care onway
in Chap. ll.whichspecial conditions we propose

theinclude provisionbe madethat LRVfurtherWe toto apropose
person’sof the supportivespecial considerationswhereeffect that,

discloseconsultant shallseniordemand, thesafety necessaryso
board.the advisorysupportivetheinformation to person or

during involuntaryTreatment care

ofin the planningshortcomingsrevealedfollow-ups haveVarious
Apsychiatricwith involuntaryconnectionin treatmenttreatment care.

alsoThereprescribed in LPT.drawnplan alwaysnot areasup
and thequalityregard both thewithshortcomingsserious to

planning.ofdocumentation treatment
opinionought inplantermedwhichThat totreatment ouranow

alsobutmedicalpurelyonlycontain treatmentnot measuresmeasures
thereforesocial services. Webyandinclude nursingwhich measures

forsubstituted treatmentplan bethe carerecommend that term
thethatshortcomings,of theviewplan. In present proposewe

and LRV.made clear in LPTshould beplanof the carepurpose
showing thebe drawnplanstipulated thatshould be to up,a care

theorder forinjudgedotherandtreatment necessarymeasures
patientfor theachieved and in orderbeof involuntary tocarepurpose

involuntaryafter thecommunityof living in thecapablebe careto
plan bestipulated thatshould also beconcluded. tocarea

revised.and whenreappraisedrecurrently necessary
certain basicincludeopinionought inlegislationThe toour

require-plan. Exactofconcerning therequirements content a care
unamenablebyother hand,the statutorytonaturements, areon

Ordinanceofdefined bytherefore beshouldandregulation, means an
instead.regulationsofficialor

Welfare ofandof HealthNational Boardthefollow—up byThe
coerciveofshows theand 1997concluded in 1996placements use

LPT.connection withincreased inhave pursuant toto caremeasures
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Above all, involuntary medication that being used in greatera
proportion of hard tell, however, whether these figurestocases.
point actual growth in the of coerciveto whetheran use measures or
the increase due differing views in psychiatry concerning whatto

be reported involuntary medication. The increaseto also beas can
differingdown cultures, attitudes and approachesput in psychiatryto

concerning the of coercive but there also muchuse tomeasures,
that deployment, organisational and other conditionssuggest resource

in medical generally of importance.care are
We for proposal entirely prohibitingstatutorysee no cause a any

particular form of and difficult achievetreatment, to a more
precise definition of the occasions when different coercivestatutory

be resorted On the other hand, do feel thatto.measures may we a
general provision should be enacted whereby

coercive be used only the patient bemeasures cannotmay—
induced, through individualised information, participate of histo own
free will,

coercive be used thannot to greater extentmeasures may a—
in order render the patient capable of voluntarilytonecessary

participating in the requisite and of receiving the whichsupportcare
he needs,

the of coercive shall be reasonable in proportionuse tomeasures——
what should be achieved through the taken,measure

less intrusive be employed sufficient, andtomeasures are—
coercive shall be exercised gently possible and withmeasures as as—~

the possible consideration towards the patient, that hegreatest willso
be subjected infringementnot of his dignity andto any unnecessary

privacy.
We also feel that there for medical authorities to outcause carry
internal audits of psychiatric activity and, the basis of thesean on

audits, take of qualitative improvement aimedto atmeasures
counteracting the of involuntary and reducing the ofuse care use
coercive Among other things, the medical authorities shouldmeasures.

that the activities concerned have the personnel forensure necessary
the provision of good be possible, and that the activities havetocare
in—built quality of such kind that the ofmanagement systems a care
the highest possible quality and that legal safeguards and public safety

duly provided for. We further of the opinion that the medicalare are
authorities should that the of with serious mentalensure care persons
disorders receives the highest priority.

The National Board of Health and Welfare should lay down
national guidelines for equivalent, scientifically based ofcare persons
with serious mental disorders and should actively thepromote
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introduction of quality for the effective self-management systems
control and development of coercive psychiatric activities.care

out-patientParole special conditionscare on-

Parole for the residue of placement time phenomenon specific toa
involuntary psychiatric does in formother ofnotcare. occur any
health medical The possibility of this kind of paroletreatment.care or
has been introduced in order the transition from involuntaryto ease

voluntary basis. The provision concerning parole fortocare care on a
the residue of placement time, however, does tally well with thenot

indicating conditionsprovisions the which have be in order forto met
involuntary be perrnissible. This especially the withtocare case
LPT, where of the requirements for involuntary for theone care
patient be in absolute need of psychiatric which beto cannotcare
provided in other by placement in medicalexceptany way a
establishment for 24-hour care.

Particulars have obtained concerning the of parole inwe use care
under LPT and LRV show that used Butto great extent.a very
the number of parole in 1996 only fraction of thepersons on a
number provisionally discharged from under LSPV thecare
Compulsory Mental Certain Cases Act in 1988. The inventorycare
showed, however, that 13 43 patients of the LPT patientscentper

parole paroled for and that 12 paroled foron were over a year were
Of thethree LRV patients subject special dischargetoover years.

and parole, 34 84 patients paroled forassessment centon per were
thanmore a year.

Thus parole under LPT and LRV has also be usedto tocome a
for longer than ought be the and in thisgreater extent toor case way

has also other than that of preparing fortocome serve purposes a
transition voluntary At the time feelto care. same necessarywe
for thethe law provide opportunity of longer shorter period ofto a or
follow-up after in medical establishment has been concludedcare a
especially where LRV patients concerned. Given this background,are

review of the provisions concerning parole called for.a
We therefore recommend that the possibility of parole during the

ofresidue the placement period be abolished. Parole during
involuntary should be used in the in other in—patientcare same way as
health medical i.e. should be given fortreatment,care or a
particular occasion and for fixed opinion thatterm.a our a new
form of involuntary namely out—patient specialcare, care on
conditions, should be introduced for patients in need of prolonged
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follow-up after their in medical establishment has beencare a
concluded.

A transfer out-patient special conditionsto thecare on means
replacement of hospital-based with in the patient’s homecare care own

elsewhere from the medical establishment. theIn ofor away case
patients receiving under LPT, that out-patientcare we assume care on
special conditions will into question in exceptional only.come cases
This also applies LRV patients who being cared for withoutto are
special discharge In the of LRV patients with specialassessment. case
discharge the other hand, the normal practice shouldassessment, on
be for hospital-based be replaced with period of out-patienttocare a

special conditions. LRV patients committed by fornotcare on courta
forensic psychiatric do under the rules of out-patientnotcare come

The conditions which into question shouldcare. may come concern
and housing, occupation, prohibition of intoxicantstreatment,care etc.
thoughEven involuntary will be permissible duringnot out-measures

patient the introduction of the possibility of suchcare, care presuppo-
careful consideration, having regard the infringement which thetoses

conditions imply of constitutional rights and liberties. Orders for out~
patient special conditions should therefore be made by thecare on

administrative strengthen the legalcounty protection ofcourt, toso as
the patient.

In order for out-patient real carefultocare serve a purpose,
planning and investigation concerning theare necessary measures
which the patient needs in out-patient and the conditions whichcare
have be made. This requires the municipalities playto activeto an

providing under the Social Services Actpart, SoL and LSSmeasures
the Support and Services Certain Functionally Impaired Categories
Act. Co-ordinated planning and follow-up of taken by themeasures

council and municipality be insisted To thiscounty end, themust on.
agencies concerned shall draw co-ordinated plan. A specialup a care
investigation shall be carried the risk of recidivism andout to assess
the required for public safety.measures

We recommend that the administrative be empoweredcounty court
make orders for out-patient special conditionsto for LPTcare on

patients when the following requirements satisfied.are
The patient still suffering from serious mental disorder.a
The patient in continuing need of psychiatric which becare can

provided by other that that of placement in medicalmeans a
establishment and, having regard the patient’s mental condition, histo
personal circumstances generally the personal safety physicalor or or
mental health of another, that he comply with specialnecessary
conditions with regard and housing, occupationto treatment,care or
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other andmeasures,
The and which the patient needs besupport cannotcare

accomplished with his informed consent.
theIn of patients receiving forensic psychiatric by courtcase care

order, the administrative when the providedcounty court may, care
without special discharge make order for out-patientassessment, an

special conditions the for patients receivingtermscare on on same as
under LPT. No special concerning the existence ofassessmentcare

informed of in the of patients servingconsent course necessary case
custodial sentences.

the ofIn patients receiving forensic psychiatric subject tocase care
special discharge partly different conditions have apply,assessment, to

of consideration for public safety. ofIn this kindout cases
sufficient for the patient still be suffering from mental disorder.to a

also has be considered whether the patient be placed into must a
medical establishment in view of the risk of relapse into seriousa
crime. out-patientAn order should only be possible when thiscare

the regards theAs patient’s need of the rulesnot case. care, same
shall apply other patients.LRV Special conditions shall also betoas
prescribable in order provide for public safety. important forto
the patient’s criminal proclivity be taken into consideration duringto
the investigation which has be carried before out-patientto out care on
special conditions be ordered.can

order forAn out—patient special conditions forshall applycare on
six months from the date. should be possible forassessment out-
patient be forprolonged six months time theto atcare a
preconditions for still satisfied. Special requirements shall applyare

applications for the prolongation of When the preconditionsto care.
longer exist, the shall be discontinued. These provisions shallno care

apply out—patient under both LPT and LRV.to care
Re-admission medical establishment for intoto a care may come

question when the psychiatric which the patient needscare can no
longer be provided out—patient basis. the of patientsInon an case
receiving LPT, re—admission shall be possible thepursuant tocare

mentalpatient’s condition and personal circumstances generally have
changed in such that the preconditions for in medicala way care a
establishment exist. The senior consultant then ordermay re-
admission. certificateNo need be issued, but the senior consultantcare
shall apply the administrative without delay, andcountyto court not

than four days after making the order, for continuingconsent tomore
in medical establishment.care a

forensicA patient receiving psychiatric without specialcare
discharge be re-admitted establishmentmedicalassessment tomay a
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when his condition and personal circumstances changedgenerally have
in such that the psychiatric he needs longer bea way care can no

theprovided outside medical establishment. In the of patientscase
withreceiving special discharge re-admission shallassessment,care

take place when the above stated conditions satisfied. Re-are
admission, however, shall also take place the patient does not
observe the conditions which apply and this that his placementmeans
in medical establishment justified by the risk of relapse intoa a
serious crime. The rules of procedure shall forapply patientssame as
receiving shall, however, theLPT. A havepursuant to prosecutorcare
possibility of applying the administrative for thecountyto court re-
admission of patients undergoing forensic psychiatric specialwithcare
discharge assessment.

also certain changes with regard probation andWe topropose
parole for inmates of prisons who receiving under LRV.etc. are care
Thus that permission for patients confined in prison andwe propose
receiving forensic psychiatric leave the precincts of the medicaltocare
establishment be decided by the National Prison and Probation
Administration, the prisoner will then accompanied bybeeven

further forpersonnel. We that decisions concerning probationpropose
be by National Probationthese patients made the Prison and

Administration, and that remanded in custody and undergoingpersons
forensic psychiatric be able obtain permission, into temporarycare

of the establishment.exceptional leave the precincts medicaltocases,

Termination of LRV care

the of work have encountered criticism of theln course our we some
forensic psychiatric withrules governing the termination of care

special discharge mainly the grounds that psychiatricassessment, on
justifiableservices having responsibility thanto greaterare assume

safety that rules of discharge thesefor public and the in cases are
resulting in patients being detained in psychiatric establishments

findswithout really being in need of Studying the law,care. case one
often be discharged that thethat the why patient cannotreason a

risk of due thedeems there be continuing the patient, tocourt to a
disorder which prompted the special discharge order,assessment

patientrelapsing into serious crime. Another why thereasoncommon
patient’s personal circumstances,be discharged that thecannot e.g.

forhave been settled in suchwith regard housing,to not a way as
discharge possible. of this kind, certain municipalitiesbe Into cases

argued, with reference in the préparatoi-have to statement travauxa
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of the Financial Liability Act, that they liable forres not paymentare
for long the patient undergoing forensic psychiatricas as care.

By proposing out-patient special conditions, with thecare on
stipulation of coherent, co-ordinated planning of by countycare
councils and municipalities, of the problemsexpectwe some now
existing be eliminated. When patient has been transferredto to out-a
patient special conditions and, accordingly, longercare on no
receiving in medical establishment, the municipalities,care a as we

liable for the which required duringtosee are pay measures are
out-patient The co-ordinated planning of also requires thecare. care
municipalities be involved in preparations for transfer out-patientto to
care.

In order for patient referred forensic psychiatric withtoa care
special discharge be detained inassessment to notcare, necessary
for him have serious mental disorder: the existence of mentalto a a
disorder sufficient. We have considered whether the rules
concerning the termination of forensic psychiatric with specialcare
discharge could be amended in such that theassessment a way care
shall end the patient longer suffering from seriousas soon as no a
mental disorder, but have conclusion that change oftowe come a a
this kind feasible ofMost the patients who benot at present. can
detained under the rules of but,LRV the critics maintain,current as
ought be discharged patients with personality disorders, oftento are
of serious who the time of committing the crime had, fornature, ata
example, impulse irruption of psychotic but, after time,naturean a a
retain only their personality disorder. Often these patients whoare
have committed serious crimes and in serious danger of recidivism.
Very often the risk of recidivism for these patients than forgreater
those suffering from serious mental disorder. other formNo ofa
involuntary exists for these patients, and theat presentcare so
requirement that provision be possible for public safety precludes any
change at present.

The existing legislation further requires that the mental disorder
which prompted the special discharge order longerassessment no pose

risk of the patient relapsing into serious crime. Thus the riskany
required here has in been qualified.not any way

should in opinion, be the that the slightest risk ofnot, our case
recidivism the patient being detained in medicalcan mean a
establishment for long time. Nor, probably, this the legis1ator’sa was
original intention. In practice, though, fairly negligible risk has ina
certain been taken justify patient’s detention forensicintocases a
psychiatric We have therefore considered the possibility,care. one

another, of qualifying the risk which should be required, butway or
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have decided against proposing amendment this point,we any on
partly because the rules of the Penal Code, concerning when a person
shall be committed forensic psychiatric with special dischargeto care

only employ the risk.assessment, term
However, by proposing forms of forensic psychiatrictwonow

namely of this kind in medical establishment andcare, care out-a
patient special conditions, the possibility ofcare on we open up
differentiating the recidivism risk according the forneed Thusto care.

patient should be detained in medical establishment the risknota a
of recidivism be counteracted through various incan out-measures
patient This should be based forensicassessment notcare. on a
gradation of the risk of recidivism but should be made in the light of
various material factors, previous criminal records,concrete e.g.
substance abuse problems other social problems and the result ofor
the care.

Enforcement of deportation orders concerning persons
receiving under LRV with special dischargecare
assessment

As the law stands, refusal of deportation extraditionentry,now a or
order has been made concerning receiving pursuant toa person care
LRV, the involuntary shall this end maderequest tocare cease a
by the authority which enforce the order and the seniorto
consultant finds that the patients condition allows the order beto
enforced. Thus the senior consultant, thenot county
administrative who decides that be discontinued incourt, tocare

of this kind.cases
procedureWe have discussed whether the handling shouldpresent

be altered, but have the conclusion that should Weto not.come
however, that the law be distinctly phrased,propose, tomore so as

make clear that the involuntary end before thenot tocare
deportation has been effected. We further the introduction ofpropose

duty inform the embassy consulate of the patient’s oftoa countryor
origin that the patient will be deported thatto country.

Procedural questions

We do alteration the composition ofnot to countypropose any
administrative in psychiatry but feel that thecourts cases, we
stipulation of participation by medical adviser should be madeexpert a
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stricter. opinion, medicalIn adviser shall be appointed exceptour a
where This that, the ofcontrary to present stateunnecessary. means
the law, presumption will be introduced in favour of medicala a
adviser being appointed.

Obligatory bipartite proceedings introduced in thewere common
administrative 1st May 1996. Exceptions made thiscourts toon are
practice, however, for LPT and in that theLRV, senior consultant

appeal against the court’s decision. There is, in view,notmay our no
longer why the senior consultant should be entitlednot toany reason

against the decision.appeal court’s
A brought before administrative shall be heardcounty courtcase a

ofwithin eight days the day which the received thecourton
writingapplication with the appeal. The administrativecounty courtor

prolong this period further investigation neededmay or any
other special circumstance makes prolongation This rulea necessary.
has caused problems, especially in LRV when hasprosecutorcases a

testify. thereforeWe that the time within whichto countypropose a
administrative hear be extended days for15court must toa case cases

forinvolving patients committed LRV with special dischargecare
Otherwise alteration proposed.assessment. no

regarding duty ofIn addition certain elucidations thewe propose
give notice that the decision becourt’sprosecutors to tomay come

appealed.
We further that parole decisions made by the Nationalpropose

Probation Administration concerning receivingPrison and prisoners
forensic be contestable by appealpsychiatric tocare a common
administrative in the firsti.e. instance to countycourt, a

ofadministrative and that appeals administrativecourt, to courtan
made subject the of review dispensation.appeal be grantto a
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Författningsförslag

psykiatrisk1999:000 tvångsvårdtill lagl Förslag om

följande.Härigenom föreskrivs

Inledande bestämmelser

all1982:763 gälleroch sjukvårdslagenFöreskrifterna i hälso-1 §
vårdföreskrifter psykiatriskKompletterandevård.psykiatrisk somom

tvångsvård ioch tvångfrihetsberövandeförenad medär annat ges
denna lag.

också lagentvångsvård finns ipsykiatriskFöreskrifter om
vård.rättspsykiatrisk1999:000 om

gällerlandstingskommunlagVad i denna ävensägs enenomsom
landstingskommun.ingår ikommun intesom en

sjukvårdsinrättningvård pådenna lag2 § Tvångsvård enligt ges som
särskilda villkor.vård medeller öppensom

vårdi behovsyfta till denTvångsvården skall äratt av somsom
till erforderligfrivilligt medverkablir i ståndförsta stycketisägs att

behöver.stöd hanvård och detta emot som

användas endastfår tvångsätgärderdenna lag3 § Vid vård enligt om
förrnåskananpassad informationindividuelltintepatienten engenom

behandling.till vård ochfrivilligt medverkaatt
omfattninganvändas i ärfår inte änTvångsåtgärder större som

vårdmedverka tillskall kunnapatienten frivilligtnödvändigt för att
rimligskall de stå itvångsåtgärder användsoch behandling. När

Är åtgärderingripandemindremed åtgärden.proportion till syftet
skall de användas.tillräckliga,

medmöjligt ochskonsamt störstaskall såTvånget utövas som
hänsynstagande till patienten.möjliga

på sjukvårdsinrättningtvångsvårdförFörutsättningar

sjukvårdsinrättning får endastpå4 § Tvångsvård ges om
allvarlig psykisk störning,liderpatienten av en
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2. patienten på grund sitt psykiska tillstånd och sina personligaav
förhållanden i övrigt har oundgängligt behov psykiatrisk vård,ett av

inte kan tillgodoses på sätt än patientenannatsom ärattgenom
intagen på sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnet-en
runtvård och

patienten sig sådan vårdmotsätter i eller2 det till följdsägssom
hans psykiska tillstånd kan vården inte kan med hansantasav att ges

samtycke.
Tvångsvård får inte patientens psykiska störning enligtges, om

första stycket 1 enbart utvecklingsstörning.utgör en
Vid bedömning vårdbehovet enligt första stycket 2 skall ävenav

beaktas patienten till följd sin psykiska störning farlig förärom av
personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.annans

Intagning för tvångsvård m.m.

5 § Ett beslut intagning på sjukvårdsinrättning för tvångsvårdom en
får inte fattas läkarintyg vårdintyg har utfärdats, vilketutan att ett av
det framgår det finns sannolika skäl för förutsättningarna föratt att
tvångsvård patienten uppfyllda. Vårdintygetär skall grundas påav en
särskild läkarundersökning.

En undersökning för vårdintyg får företas endast det finns skäligom
anledning till det. Undersökningen utförs legitimerad läkare. Omav en
undersökningen inte kan utföras med patientens samtycke, får
patienten hand för undersökning. Beslut sådanttas ornhän-om om
dertagande får fattas endast läkare i allmän tjänst eller läkareav av

enligt avtal med landstingskommun skall fullgöra sådan uppgiftsom
förstai meningen.sägssom

6 § Vårdintyget får utfärdas endast i omedelbar anslutning till
undersökningen. Det skall, uttalandeutöver enligt § förut-5ett om
sättningarna för tvångsvård patienten, innehålla redogörelse förav en
den psykiska störningen och de omständigheter i övrigt som ger
upphov till vårdbehovet.

Vid utfårdande vårdintyg gäller bestämmelserna jäv i ll ochav om
12 §§ förvaltningslagen 1986:223 för läkareäven yrketutövarsom
enskilt.

Den läkare har utfärdat Vårdintyget skall till detatt snarastsom se
kommer till den sjukvårdsinrättning där frågan intagning förom
tvångsvård skall prövas.

7 § En patient får, sedan vårdintyg utfärdats, efter beslut tjänst-av
görande läkare kvarhållas på vårdinrättningen tills frågan intagningom
har avgjorts. Om andra åtgärder inte tillräckliga, får detär tvång
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hindraanvändas försvarligt för patienten lämnaär att attsom
vårdinrättningen hanvårdinrättningens område eller den del därav

förför upprätthålla ordningen på inrättningen ellerskall vistas samt att
tillgodose säkerheten i vården.att

beslut kvarhållning hardet påkallat får patienten, sedanOm är om
ytligt kroppbesiktigas för kontrollfattats, kroppsvisiteras eller attav

Föreskrifternaegendom i 24 i 26 §han inte bär på sig avsessom
därvid tillämpas.meningen 27 § skallsista samt

eller uppfyllda,förutsättningar gäller enligt 22 23 §8 § Om de ärsom
fast medkvarhålls enligt § kortvarigtfår patient 7 spännassomen

från de andraanordning eller hållas avskildbälte eller liknande
patienterna.

får den behandlingkvarhålls enligt 7 §En patient ärsomgessom
fara för hans liv eller hälsa.nödvändig, det firms överhängandeom en

tjänstgörande läkare.paragraf fattasBeslut enligt denna av

efterför tvångsvård skall skyndsamt9 § Frågan intagning avgörasom
efter patientensoch 24 timmarundersökning patienten senast an-av

intagning får inte grundasvårdinrättningen. beslutkomst till Ett om
äldre fyra dagar.på vårdintyg är änett som

enhetchefsöverläkare vidi fråga intagning fattasBeslut enav enom
harfattas den läkarepsykiatrisk vård. Beslutet får inteför av som

utfärdat vårdintyget.

Tvångsvård på sjukvårdsinrättning efter beslut rättenav

patienten vårdas finner§ chefsöverläkaren vid den enhet där10 Om
förfrån dagentvångsvård fyra veckordenne bör utöveratt ges

fyraveckorstidenutgångenintagning, skall han förebeslutet avom
medgivande till sådan vård.ansöka hos länsrätten om

förgrundenvilka omständigheteransökan skall utgörI somanges
rörande vård ihar gjortsoch vilka övervägandentvångsvården som

förfogas redogörelseTill ansökan skallform för patienten. enannan
efterför patienten under ochbehandling planerasoch dendet stöd som

på vårdenheten.vistelsen

frågan fortsattenligt 10 § besluta i§ skall på ansökan11 Rätten om
får vården pågå under högstbifaller ansökan,tvångsvård. Om rätten

intagning.från för beslutetfyra månader, räknat dagen om

tvångsvår-medgechefsöverläkaren får§ ansökan12 Efter rätten attav
fårMedgivandetiden enligt 11den längstaden fortsätter utöver
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lämnas för högst månader gången, räknat från prövningstill-sex
fället.

En ansökan enligt första stycket skall ha kommit in till länsrätten
innan tiden för gällande beslut tvångsvård har löpt Före-ut.om
skrifterna i 10 § andra stycket tillämpas beträffande ansökan enligten
denna paragraf.

13 § Har ansökan enligt 10 eller 12 § kommit in till länsrätten, fåren
tvångsvården fortsätta i avvaktan på beslut. Avslårrättens rätten ansö-
kan, skall vården upphöra omedelbart.

Övergång från frivillig vård tvångsvårdtill

14 § Om patient intagen på sjukvårdsinrättningär för frivilligen en
psykiatrisk vård, får chefsöverläkaren vid den enhet där patienten
vårdas, sedan vårdintyg har utfärdats läkare, besluta vårdav annan om
på sjukvårdsinrättning enligt denna lag förutsättningarna enligtnär 4 §
föreligger. I fråga vårdintyg gäller bestämmelserna i 6 § första ochom
andra styckena.

Beslut enligt första stycket skall fattas dröjsmål. Innanutan ett
sådant beslut har fattats gäller föreskrifterna i 7 och 8 §§.

Föreskrifterna i 9 § gäller inte i fall i första stycket.som avses

15 § När beslut har fattats tvångsvård enligt 14 skall beslutetom
ansökan chefsöverläkaren skyndsamt och dagen eftergenom senastav

beslutet underställas länsrättens prövning. chefsöverläkarenAnser att
tvångsvården sjukvårdsinrättningen bör fortsätta skall han senast
inom fyra dagar från dagen för beslutet hos länsrätten ansöka med-om
givande till tvångsvården fortsätter. Föreskrifterna i 10 § andraatt
stycket skall därvid tillämpas.

16 § Om medger tvångsvårdrätten har beslutats enligt 14 §att som
fortsätter, får den pågå under högst fyra månader, räknat från dagen
för chefsöverläkarens beslut. frågaI tvångsvård denna tidutöverom
tillämpas bestämmelser vid fortsatt tvångsvård enligt 12samma som

Övergång från rättspsykiatrisk vård till tvångsvård enligt denna
lag

17 § Når rättspsykiatrisk vård skall upphöra i fall i 34 §som avses
lagen 1999:000 rättspsykiatrisk vård, får chefsöverläkaren vidom
den enhet där patienten vårdas, hinder vårdintyg inte harutan attav
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utfärdats, besluta vård på sjukvårdsinrättning enligt denna lag,om om
förutsättningarna enligt 4 § föreligger.

Föreskrifterna i 9 § gäller inte i fall i första stycket. Isom avses
stället skall chefsöverläkaren skyndsamt och inom fyra dagarsenast
från dagen för beslutet hos länsrätten ansöka medgivande tillom
fortsatt tvångsvård, varvid beslut enligt denna paragraf järnställsett
med beslut fortsatt tvångsvård enligt 16ett om

Vården på sjukvårdsinrättning

18 § Vård på sjukvårdsinrättning på sådan inrättning drivsges en som
landstingskommun.av en

Om det fims synnerliga skäl, får regeringen bestämma vård fåratt
på vårdinrättning. På inrättningenäven skall tillämpas vadges annan

i denna lag sjukvårdsinrättningsägs drivs lands-om som av en
tingskommun.

19 § En vårdplan skall efter detupprättas patienten harsnarast att
förtagits in tvångsvård. I vårdplanen skall redovisas de behandlingsåt-

gärder och andra insatser behövs för syftet med tvångsvårdenattsom
skall uppnås och för resultaten dessa insatser skall kvarstå efteratt av
tvångsvårdens upphörande. Så långt möjligt skall planen iupprättas
samråd med patienten. Om det inte olämpligt skall samråd skeär
också med dennes närstående. Vårdplanen skall utvärderas vid
återkommande tillfällen och revideras vid behov.

Chefsöverläkaren skall utreda patienten har behov stöd frånom av
socialtjänsten. Så långt möjligt skall detta ske i samråd med patienten.

20 § frågaI behandlingen under vårdtiden skall samråd ägaom rum
med patienten det kan ske. Samråd skall ske ocksånär med patientens
närstående, det inte olämpligt. Frågor behandlingenär avgörsom om

chefsöverläkaren vid den enhet där patienten vårdas.ytterst av

21 § En patient får hindras lämna vårdinrättningens område elleratt
den del vårdinrättningen där han skall vistas. Om andra åtgärderav
inte tillräckliga, får det tvång användasär försvarligt förär attsom
hindra patienten lämna vårdinrättningens område eller den delatt av
inrättningen där han skall vistas för upprätthålla ordningen påsamt att
vårdinrättningen eller för tillgodose säkerheten i vården.att

22 § Om det finns omedelbar fara för patient allvarligtatten en
skadar sig själv eller någon får patienten kortvarigt fastspännasannan,
med bälte eller liknande anordning. Vårdpersonal skall närvaran-vara
de under den tid patienten hålls fastspänd.
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får skall hållasOm det finns synnerliga skäl, beslutas patientenatt
förstafastspänd längre i stycket.än som anges

Chefsöverläkaren beslutar fastspärming. Socialstyrelsen skallom
andra stycket.dröjsmål underrättas beslut enligtutan om

det23 § får hållas avskild från andra patienter endastEn patient om
patienten aggressivt ellernödvändigt på grundär attav genom

försvårar vården de andra patienterna.störande beteende allvarligt av
föravskiljande gäller högst åtta timmar. TidenEtt beslut av-om

åtta timmar.skiljande får beslut förlängas med högstett nyttgenom
enligtskäl, får beslut avskiljandeOm det finns synnerliga ett om

bestämd tid överstiger åtta timmar.första stycket avse en som
patient hållsbeslutar avskiljande. OmChefsöverläkaren enom

dröjsmålåtta timmar i följd, skall Socialstyrelsenavskild än utanmer
avskildskall under den tid han hållsdetta. patientunderrättas Enom

vårdpersonal.stå fortlöpande uppsiktunder av

får inneha24 § patient inteEn
berusningsmedel,drycker eller andranarkotika, alkoholhaltiga

insprutningkan användas föreller kanyler,injektionssprutor som
märmiskokroppen,i

användas för missbrukföremål särskilt ägnadeandra är attsom
med narkotika, ellerbefattningellerav annan

själv eller någonegendom kan skada honom4. annansomannan
vårdinrättningen.ordningen påtill för vården ellereller vara men

stycket, får den omhän-egendom i förstaPåträffas sådan avsessom
dertas.

fårförsändelser till patientChefsöverläkaren får besluta25 § att en
sådan egendomde inte innehållerundersökas för kontroll att somav

detförsändelse får inteGranskningeni 24 avseav enavses
skriftlig handling.innehållet i brev ellerskriftliga annan

fårinteförsändelse innehåller egendomankommandeOm somen
omhändertas.enligt 24 fâr egendomeninnehas

ytligtkroppsvisiteras ellerfår patient26 § det påkallatOm är en
bär på sig egendomför kontroll han intekroppsbesiktigas att somav

ytligkroppsvisitation ochbeslutarChefsöverläkareni 24 omavses
vid kroppsvisita-möjligt skall vittnekroppsbesiktning. Om närvaraett

kroppsbesiktning.ytligtion och

andra berusnings-alkoholhaltiga drycker ellernarkotika,27 § Har
sådan egendomeller 25 § eller haromhändertagits enligt 24medel

någontvångsvård det finnsintagits förpåträffats där patienter utan att
ellerChefsöverläkaren låta förstöraskalltill egendomen,känd ägare
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sälja egendomen enligt bestämmelserna beslagtagen egendom iom
2 § första1 stycket lagen 1958:205 förverkande alkohol-om av
haltiga drycker Detsamma gäller i fråga injektionssprutorm.m. om
eller kanyler, kan användas för insprutning i människokroppen,som
och frågai andra föremål särskilt ägnadeär användas förom attsom
missbruk eller befattning med narkotika.av annan

Belopp har erhållits vid försäljning tillfallersom staten.

28 § Chefsöverläkaren får patienten tillstånd under viss delattge en
vårdtiden vistas utanför sjukvårdsinrättningens område. Tillståndetav

får för visst tillfälle eller för vissa återkommande tillfällen.ges
Ett tillstånd vistas utanför vårdinrättningensatt område får förenas

med särskilda villkor.

29 § Chefsöverläkaren får återkalla tillstånd i 28ett som avses om
förhållandena kräver det.

Upphörande vård på sjukvårdsinrättningav

30 § När någon förutsättningarna enligt 4 § för vård på sjuk-av
vårdsinrättning inte längre föreligger, skall Chefsöverläkaren vid den
enhet där patienten vårdas besluta tvångsvården skallgenast att
upphöra. Frågan tvångsvårdens upphörande skall övervägasom
fortlöpande.

Om de förutsättningar i 33 § föreligger, får chefs-som anges
överläkaren ansöka tvångsvården på sjukvårdsinrättningenatt skallom
övergå till vård medöppen särskilda villkor.

31 § Vården på sjukvårdsinrättningen upphör, inte ansökanom en om
medgivande till tvångsvård har kommit in till länsrätten inom den tid

i 10, 12, 15, 16 eller Vården17 upphör också närsom öppenanges
vård i 33 § påbörjas.som avses

Sådan värd i första stycket upphör också beslut fattasnärsom avses
föranleder rättspsykiatrisk vård. Föreskrift övergång till sådansom om

vård finns i 28 § andra stycket lagen 1999:000 rättspsykiatriskom
vård.

32 § Har beträffande någon vårdas enligt denna lag beslutsom
meddelats om

avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen 1989:529,
utvisning enligt lagen 1991:572 särskild utlänningskontroll,om
utlämning enligt lagen 1957:668 utlämning för brott,om

4. utlämning enligt lagen 1959:254 utlämning för brott tillom
Danmark, Finland, Island och Norge, eller
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till Danmark,enligt lagen 1970:375 utlämningutlämning om
värd ellerför verkställighet beslutFinland, Island eller Norge omav

behandling,
den myndighettvångsvården upphöra, det begärsskall somavom

patientensoch chefsöverläkaren finnerskall verkställa beslutet att
verkställs.tillstånd tillåter dettaatt

utvisningupphör beslut avvisning,Vård enligt denna lag när om
eller har verkställts.utlämning

vården enligt dennapatient utlänning upphörfrågaI ärom en som
hemsändande har meddelatsverkställighet beslutlag vid ett om somav

utlänninglagen.kap. 3 §med stöd 12av

Övergång vård villkormed särskildatill öppen

dygnet-kvalificerad psykiatriskinte längre behöver33 § patientenNär
chefs-efter ansökansjukvårdsinrättning får länsrättenruntvård av

vård med särskilda villkorbeslutaöverläkaren öppen omom
psykisk störning,allvarligfortfarande liderpatienten av en

det medpsykiatrisk vård ochfortsatt behovpatienten har2. ett av
förhållanden itillstånd, hans personligapsykiskahänsyn till hans

psykiskasäkerhet eller fysiska ellerpersonligaövrigt eller till annans
avseende vård ochiakttar särskilda villkornödvändigt hanhälsa är att

andra insatser ochsysselsättning ellerbehandling, boende,
genomföras medstödet inte kanvården ellerdet kan3. attantas

samtycke.patientens
stycketvård enligt förstaför beslutförutsättning ärEn öppen attom

vårdplansamordnadansökan har fogatschefsöverläkarensdet till en
i 34redogörelsemed sådan avsessomen

till innanskall ha kommit in länsrättenenligt 33 §34 § ansökanEn
sjukvårdsinrättning har löptvård pågällande besluttiden för ut.om

förgrundenomständighetervilkaansökan skall utgörI somanges
Tillföreskrivas.villkor börvilka särskildavård ochöppen som

har gjortsutredningredogörelse för denskall fogasansökan somen
och sjukvår-hälso-behov för de insatserrörande patientens samt som

patientens behov.för tillgodosehar planeratden och socialtjänsten att
uppföljning insatsernaframgå vilkenskall ocksåredogörelsenAv av

planeras.som

får vårdenin till länsrätten,§ kommitansökan enligt 3335 § Har en
Ompå beslut.i avvaktansjukvårdsinrättningen fortsättapå rättens

vårdenvillkor upphörvård med särskildabeslutarlänsrätten öppenom
vårdenskallansökanAvslår länsrättenpå sjukvårdsinrättningen.
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sjukvårdsinrättningen fortsätta i avvaktan på chefsöverläkarenatt
beslutar annat.om

Öppen36 § vård i 33 § får pågå högst månader räknatsom avses sex
från prövningstillfället.

Efter ansökan chefsöverläkaren vid den enhet där patientenav var
intagen för vård får länsrätten medge den vården fortsätteröppnaatt

den nämnda längsta tiden. Medgivande till förlängningutöver av
vårdtiden får lämnas för högst månader gången, räknat frånsex
prövningstillfället. En sådan ansökan skall ha kommit in till länsrätten
innan tiden för gällande beslut vård har löptöppen ut.om

Till ansökan skall fogas redogörelse för vilken uppföljningen som
har gjorts den vårdplan låg till grund för beslutet öppenav som om
vård med särskilda villkor. Av ansökan skall framgå vilka insatser

har genomförts för tillgodose patientens behov och vilkenattsom
verkan insatserna har haft. ansökan skallI vilka ytterligareanges
insatser har bedömts nödvändiga för tillgodose dessa behovattsom
och villkoren den anledningen bör ändras.om av

Upphörande vård med särskildaöppen villkorav

37 § någonNär förutsättningarna enligt för33 § vård medöppenav
särskilda villkor inte längre föreligger skall chefsöverläkaren vid den
enhet där patienten intagen besluta den vårdenöppnagenast attvar
skall upphöra. Frågan upphörande den skallvårdenöppnaom av

fortlöpande.övervägas

38 § vårdenDen upphör, inte ansökan medgivande tillöppna om om
fortsatt vård har kommit in till länsrätten inom den tidöppen som

i 36anges
Vården upphör också länsrätten beslutar vård på sjukvårds-när om

inrättning enligt denna lag eller rättspsykiatrisk vård enligt lagen
1999:000 rättspsykiatrisk vård påbörjas.om

Övergång vård på sjukvårdsinrättningtill

39 § Om patientens psykiska tillstånd och personliga förhållanden i
övrigt har förändrats så förutsättningarna enligt för värd på4 §att
sjukvårdsinrättning föreligger, får chefsöverläkaren, hinderutan attav
vårdintyg inte har utfärdats, besluta sådan vård.om

Föreskrifterna i 9 § gäller inte i fall i första stycket. Isom avses
stället skall chefsöverläkaren skyndsamt och inom fyra dagarsenast
från dagen för beslutet ansöka medgivande till fortsatt vård påom
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sjukvårdsinrättning, varvid beslut enligt denna paragraf Skallett
jämställas med beslut fortsatt tvångsvård enligt 16ett om

Stödperson

40 § En patient vårdas enligt denna lag skall, så hanssnartsom
tillstånd tillåter, individuellt anpassad informationgenom en av
chefsöverläkaren upplysas sin få stödperson.rätt attom

När patienten begär det, skall Stödperson En Stödpersonutses.en
kan också i fall, patienten inte sig det.utses motsätterannat om

Stödpersonen skall bistå patienten i personliga frågor så länge denne
tvångsvård enligt denna lag eller, patienten och stödpersonenges om

samtycker till det, under fyra veckor efteräven det tvångsvårdenatt
har upphört.

Stödpersonen har besöka patienten pårätt vårdinrättningen. Hanatt
får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han under uppdraget har fått

patientens hälsotillstånd eller personliga förhållanden i övrigt.veta om
Stödpersonen sådan nämnd i lagen 1992:563utses av en som avses

förtroendenämndsverksamhet inom hälso- och sjukvården,om m.m.

41 § Chefsöverläkaren vid den enhet där patienten vårdas skall anmäla
till sådan nämnd i 40 § det kan finnas Skälnär att utseen som avses

Stödperson.en
Har Stödperson för patienten inte redan Skall anmälan alltidutsetts,

göras när
chefsöverläkaren ansöker medgivande till tvångsvård enligtom

10, 15 eller 17 § eller ansöker vård enligt 33Öppenom
2. patienten överklagar chefsöverläkarens beslut intagning enligtom

9
patienten överklagar chefsöverläkarens beslut avslå begäranatt en

tvångsvården skall upphöra.att
I anmälan enligt andra stycket Skall chefsöverläkaren patien-ange

inställning till få stödperson. Den nämnd i 40 §tens att en som avses
skall, patienten inte har uttryckt klar uppfattning, kontaktaom en
patienten för få besked hans inställning.att om

När tvångsvården patient, för vilken Stödperson harutsetts,av en
upphört, skall chefsöverläkaren möjligt underrätta sådansnarast en

inämnd i 40 § detta.som avses om

42 § Om patient önskar uppdraget Stödperson skall ersättasatten som
uppdrag kontaktperson enligt 10 § socialtjänstlagenettav som

1980:620 tvångsvården upphör och stödpersonennär samtycker till
det, Skall den nämnd i 40 § underrätta Socialnämnden i densom avses
kommun där patienten folkbokförd patientens önskemål.är om
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Överklagande

43 § Patienten får hos länsrätten överklaga chefsöverläkarens beslut
intagning för tvångsvård enligt eller17 39 Ett sådantom

överklagande skall innefatta begäran tvångsvårdenäven attanses en
skall upphöra.

länsrättenInnan överklagande enligt första stycket, skallprövar ett
dröjsmål förelägga chefsöverläkarenrätten sig i deutan att yttra

hänseenden i 10 § andra stycket.som anges

44 § Patienten får hos länsrätten överklaga beslut chefs-ett annat av
överläkaren enligt denna lag innebärsom

avslag på begäran tvångsvård enligt denna lag skallatten
upphöra,

förordnande enligt 27 § förstöring eller försäljningom av
egendom,

avslag på begäran tillstånd enligt 28 § vistas utanföratten om
vårdinrättningens område eller meddelande villkor i samband medav

sådan vistelse, elleren
4. återkallelse enligt 29 § tillstånd vistas utanför vårdinrätt-attav

ningens område.
I övrigt får beslut chefsöverläkaren enligt denna lag inte över-av

klagas.
beslutNär chefsöverläkaren överklagas, skall skrivelsen medett av

överklagandet in till länsrätten. Länsrätten skrivelsenprövarges om
har kommit in i tid. skrivelsenHar kommit in för skall läns-rätt sent,

avvisa den, förseningen inte berorrätten på chefsöverläkarenattom
har lämnat patienten felaktig underrättelse hur överklagar.en om man
Skrivelsen skall inte avvisas, den har kommit in till chefsöverläka-om

innan tiden för överklagande har gått sådant fall skallIut. ettren
chefsöverläkaren omedelbart vidarebefordra den till länsrätten.

Handläggningen i domstol

45 § Frågor ankommer på länsrätt enligt denna lag denprövassom av
länsrätt inom domkrets sjukvårdsinrättningen belägen.ärvars

46 § Mål enligt denna lag skall handläggas skyndsamt. Så snart en
ansökan i 31 eller 38 § har kommit in till länsrätten, skallsom avses

ansökan har kommit in i tid.rätten Har ansökan kommit inpröva om
för skall skyndsamt underrätta chefsöverläkaren detta.rättensent, om

mål hosEtt länsrätt skall till avgörande inom åtta dagartasen upp
från den dag då ansökan, skrivelsen med överklagandet eller under-
ställningen korn in till länsrätten. Länsrätten får förlänga denna tid,
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det behövs ytterligare utredning eller någon särskildom om annan
omständighet det nödvändigt. Föreskrifterna förstai och andragör
meningen gäller inte mål förstoring eller försäljning sådanom av
egendom i 27 § denna lag.som avses

fårLänsrätten förordna rörande saken i avvaktan på måletatt
avgörs.

47 § målI enligt denna lag skall länsrätten hålla muntlig för-ett
handling, det inte uppenbart obehövligt.ärom

48 § Muntlig förhandling hålls sjukvårdsinrättningen, inteom
särskilda skäl talar för något Patienten skall närvarande vidannat. vara
förhandlingen, det möjligt med hänsyn till hans psykiska till-ärom
stånd. Patientens Stödperson har vid förhandlingen ochrätt närvaraatt
skall möjligt underrättas Chefsöverläkarenden. skall höras vidom om
förhandlingen, det inte uppenbart obehövligt.ärom

Om det inte obehövligt, skall länsrätten i mål enligt denna lagär ett
höra lämplig sakkunnig vid muntlig förhandling. Vid förhandlingen får
den sakkunnige, i syfte få upplysning rörande omständigheteratt som

betydelse för dennes uppgift, frågorställa till chefsöverläkarenär av
och patienten.

Om patient har kallats vid vite inställa sig personligen tillattsomen
förhandling uteblir, får förordna han skall hämtas tillrätten atten

antingen omedelbart eller till dag.rätten en senare

49 § Vid handläggningen i kammarrätt mål enligt denna lag skallav
nämndemän ingå i Detta gäller dock inte mål angår enbarträtten. som

fråga i 44 § första stycket.nämnsen som

50 § mål hos allmän förvaltningsdomstol angåendeI medgivande till
fortsatt tvångsvård enligt 10, eller och vid Överklagande12, 15 17 §
enligt eller43 44 § beslut intagning för tvångsvård ellerav om om
avslag begäran tvångsvården skall upphöra skall offentligtatten
biträde förordnas för den åtgärden det inte måste antassom avser, om

behov biträde saknas. gäller vid beslutDetsamma öppenatt av om
vård enligt 33 § eller förlängning sådan vård enligt 36om av

Övriga bestämmelser

51 § Chefsöverläkaren får uppdra erfaren läkare vid sjukvårdsin-en
rättningen med specialistkompetens inom någon psykiatrin attgren av
fullgöra uppgifter Chefsöverläkaren lag.har enligt denna Om detsom
finns särskilda skäl, får chefsöverläkaren lämna sådant uppdrag en

läkare vid sjukvårdsinrättningen, dock såvitt gällerinteannan
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beslut enligt 9 eller 39 § intagning,om
beslut enligt 14 § övergång från frivillig vård till tvångsvård,2. om

10, elleransökan enligt 12, 15, 17 39 § medgivande till attom
tvångsvården fortsätter,

beslut enligt 20 § behandlingen,4. om
beslut enligt 22 § andra stycket fastspänning under längre tid,om

eller
enligt 23 andra stycket avskiljande6. beslut § under längre tid.om

efter bemyndigande,52 § Regeringen eller, regeringens Socialstyrel-
medge undantag från i på utförfår kravet 5 § läkareattsen, som

undersökning för vårdintyg skall legitimerad och från kravet ivara
51 § på specialistkompetens.

Om regeringen enligt 18 § andra stycket bestämt vård enligtatt
denna lag får någon vårdinrättning sådanänges annan en som
drivs skall regeringen, den myndighetlandstingskommun, ellerav en

specialist-regeringen bestämmer, uppdra erfaren läkare medsom
någon psykiatrin tillämpliga delarkompetens inom iattgren av

fullgöra de uppgifter enligt denna lag ankommer på chefs-som
överläkare.

53 § Beslut intagning sjukvårdsinrättning ansökansamtom en
enligt 10, eller och medgivande i anledning12, 15, 17 39 § av en
sådan ansökan fortsätter gälla, patienten överförs tillatt en annanom
sjukvårdsinrättning tvångsvården skallbeslut har fattatsutan att attom
upphöra.

54 § eller, efter regeringens bemyndigande, Socialstyrel-Regeringen
skall för viss tid förordna särskilda sakkunniga bistå rätten.attsen,

eller§ verksamhet där sekretess gäller enligt 7 kap. 1 §55 Från en
sekretesslagen 1980:100 skall4 § första och tredje styckena utan

lämnas sådana uppgifter patienthinder sekretessen ut somom enav
lag skallbehövs för chefsöverläkarens åligganden enligt dennaatt

gäller uppgifter patient behövsfullgöras.kunna Detsamma om en som
Socialstyrelsen.för sakkunnigs uppdrag eller yttrandeett aven

själv föra sin talan56 § patienten har fyllt 15 år, har hanOm rätt att
i ärenden enligt denna lag.mål och

förbör höras, det kan tillEn patient är nyttavarasom yngre om
utredningen och det kan patienten inte skada höras.antas att tar attav

inte§ meddelas enligt denna lag gäller omedelbart,57 Beslut omsom
förordnas.annat
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chefsöverläkarenOm före länsrättens beslut har anmält till läns-
beslutet kan kommarätten överklagas, får länsrättens elleratt att

kammarrättens beslut inte verkställas förrän det har vunnit laga kraft
eller dessförinnan har underrättats chefsöverläkarenrätten inteattom
kommer överklaga.att

58 § mål ochI ärenden enligt denna lag får delgivning med patienten
inte ske tillämpningmed eller12 15 § delgivningslagen 1970:428.av

59 § Om det finns skälig anledning någon lideratt anta att av en
allvarlig psykisk störning och farlig för personliga säkerhetär annans
eller liv eller i övrigt behöver omedelbar hjälp, får polismyndig-eget
heten tillfälligt omhänderta honom i på hälso- och sjuk-väntan att
vårdspersonal kan honom sådan hjälp. Den omhändertagne fårge
föras till sjukvårdsenhet kan stöd och behandling.en som ge

Polismyndigheten skall lämna biträde begäran av
läkare i 5 § andra stycket sista meningen för atten som avses

han skall kunna genomföra undersökning för vårdintyg,en
2. läkare i § andra5 stycket sista meningen elleren som avses av

chefsöverläkaren för föra patienten till sjukvårdsinrättning sedanatt en
vårdintyg har utfärdats,

chefsöverläkaren för återföra patient har lämnatatt en som
vårdinrättningen tillstånd,utan

chefsöverläkaren4. för återföra patient till vårdinrättningen,att en
denne inte har återvänt dit sedan tiden för tillstånd vistasett attom

utanför inrättningens område har gått eller tillståndet har återkallats,ut
eller

chefsöverläkaren5. för föra patienten till vårdinrättningen sedanatt
beslut intagning har fattats enligt 39om

60 § En patient vårdas med stöd denna lag skall så hanssnartsom av
tillstånd medger det chefsöverläkarens försorg upplysas singenom om
rätt

enligt 43 och överklaga44 §§ vissa beslut,att
2. anlita ombud eller biträde,att

enligt få offentligt50 § biträde.att
Denna lag skall finnas anslagen inom sjukvårdsinrättningen, väl

synlig för patienterna.

61 § Chefsöverläkare skall i den utsträckning regeringen eller,som
efter regeringens bemyndigande, Socialstyrelsen, föreskriver fortlöpan-
de lämna styrelsen uppgifter åtgärder vidtagits enligt dennaom som
lag.
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Ikraftträdande- Övergångsbestämmelseroch

lag kraftDenna nya lagen träder i den januari 1999, då lagen1
psykiatrisk tvångsvård1991:1128 gamla lagen upphör gälla.attom

vårdintyg, uppfyller kravenEtt enligt den gamla lagen, fårsom
längst den 4 januari 1999 godtas förunderlag beslutt.0.m. som om
intagning för tvångsvård enligt den lagen.nya

Om patient vid ikraftträdandet kvarhålls sjukvårdsin-en en
enligt i denrättning 6 § gamla lagen, skall chefsöverläkaren densenast

januari 1999 frågan1 patienten enligt 9 § i den lagenavgöra om nya
för tvångsvård.skall in Intill dess frågan intagning hartas om

avgjorts, gäller den gamla lagen i tillämpliga delar.
vid ikraftträdandet intagen på sjukvårdsinrättning4. Den ärsom en

enligt eller 14 § i den gamla lagen skall11 intagen enligtanses
eller § i den Vid tillämpningen14 17 lagen. den lagennya av nya

skall beslutet intagning ha fattats vid ikraftträdandet. Ettom anses
beslut övergång från frivillig vård till tvångsvård enligt 11 § ellerom
från rättspsykiatrisk vård till tvångsvård enligt 14 § i den gamla lagen
skall därvid underställas länsrättens prövning enligt 15 § 17 § iresp.
den lagen. Ett beslut enligt 13 eller § i den lagen14 gamlanya

länsrätt fortsatt vård skall dock beslutettav en om anses som av
länsrätten medgivande till tvångsvård under fyra månaderom resp. sex
enligt eller11, 12, 16 17 § i den lagen.nya

Har patient vid ikraftträdandet tillstånd under viss delatten av
vårdtiden vistas utanför sjukvårdsinrättningens område, skall han anses
ha tillstånd till sådan vistelse utanför vårdinrättningens område enligt
28 § i den lagen. Den har tillstånd vistas utanförattnya som
sjukvårdsinrättningens område under återstoden vårdtiden, skallav

ha tillstånd till sådan vistelse utanför vårdinrättningens områdeanses
till dess fråganlängst fortsatt vård skall länsrätten.prövasom av

Särskilda villkor har föreskrivits med stöd andra stycket25 §som av
gamla lageni den skall särskilda villkor enligt 28 § andrautgöraanses

denstycket i lagen.nya
ikraftträdandetpatient vid stödperson enligt 30 § i denHar en

gamla lagen, skall stödperson ha enligt 40 § i denutsettsanses nya
lagen.

mål hos länsrätt, kammarrätt eller regeringsrätten7. Om ett en en
inte slutligt avgjort vid utgången december skall1998är rättenav av

stället det enligt den lagen finns förutsättningarirätten pröva om nya
för psykiatrisk tvångsvård, för tillstånd vistas utanför sjukvårdsin-att
rättningens område eller för återkallelse sådant tillstånd.av
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2 tillFörslag lag 1999:000 rättspsykiatrisk vårdom

Härigenom föreskrivs följande lydelse.

Gemensamma bestämmelser rättspsykiatrisk vårdom

l § Föreskrifter psykiatrisk vård förenad frihetsbe-medärom som
rövande och tvång i andra fall i lagen 1999:000änannat som avses

psykiatrisk tvångsvård rättspsykiatrisk vård i denna lag.om ges
gällerLagen den som

efter beslut domstol skall rättspsykiatrisk vård,av ges
anhållen, häktad eller intagen på enhet för rättspsykiatriskär en

undersökning eller
intagen i eller skall förpassas till kriminalvårdsanstalt.är

2 § Föreskrifterna i hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 om
skyldighet för landstingskommun erbjuda hälso- och sjukvårdatten
gäller rättspsykiatrisk vård.även

Vad i denna lag landstingskommun gäller ocksåsägssom om en en
kommun inte ingår landstingskommun.isom en

3 § Föreskrifter beslut domstol överlämnande till rätts-om av om
psykiatrisk vård finns i 31 kap. 3 § brottsbalken.

Rättspsykiatrisk vård förstai stycket vård påsom avses ges som
sjukvårdsinrättning eller vård med särskilda villkor.öppensom

4 § Rättspsykiatrisk vård på sjukvårdsinrättning drivsges en som av
landstingskommun. Regeringen beslutar vid vilka sådana vårdin-en

rättningar rättspsykiatrisk vård får i fall i l § andrages som avses
stycket 2 och

På enhet för rättspsykiatrisk undersökning får rättspsykiatrisken
vård den genomgår undersökning.ges som

5 § Rättspsykiatrisk vård enligt § andra stycket skall påbörjas1 l utan
dröjsmål domstolens beslut sådan vård har kraft.vunnit laganär om

Är den dömde häktad, skall vården påbörjas beslutet inteäven om
har vunnit laga kraft, under förutsättning den dömde och åklagarenatt
medger så sker. Så länge beslutet häktning gäller skall därvidatt om
bestämmelserna rättspsykiatrisk vård för den häktadärom som
tillämpas såvitt förutsättningarna för vård.sådanutom avser

6 § Vid rättspsykiatrisk vård på sjukvårdsinrättning gäller isom ges
tillämpliga delar bestämmelserna i 19-27 §§ lagen 1999:000 om
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psykiatrisk tvångsvård beträffande vårdplan, kvarhållningsrätt,
fastspänning, avskiljande, förbud innehav berusningsmedel ochmot av
vissa föremål, förstöring och försäljning sådan egendom, kontrollav

försändelser, kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning.av
Beträffande den rättspsykiatrisk vård efter beslutsom ges av

domstol eller intagen i kriminalvårdsanstalt får iregeringenärsom
särskilda fall, det påkallat med hänsyn till rikets säkerhet ellerärom
till risken för denne under vistelsen på sjukvårdsinrättningenatt
medverkar till brott innefattar användande våld, hot eller tvångsom av
för politiska syften, besluta särskilda inskränkningar i rätten att taom

eller skicka försändelser, besök eller samtala i telefonemot ta emot
utomstående.med

7 § Vid tvångsvård enligt denna lag får tvångsåtgärder användas
patienten inteendast individuellt anpassad informationom genom en

kan förrnås frivilligt medverka till vård och behandling.att
Tvångsåtgärder får inte användas i omfattningstörre än ärsom

nödvändigt för patienten frivilligt skall kunna medverka vid vårdatt
och behandling. tvångsåtgärder skallNär används de stå i rimlig pro-

Ärportion till syftet åtgärden.med mindre ingripande åtgärder
tillräckliga, skall de användas.

Tvånget skall så skonsamt möjligt och medutövas störstasom
möjliga hänsynstagande till patienten.

Rättspsykiatrisk vård vårdsärskild utskrivningsprövningutan —
på sjukvårdsinrättning

8 § Vård sjukvårdsinrättning genomgårbeträffande den som
rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken beslututan om
särskild utskrivningsprövning får pågå under högst fyra månader,

från verkställbart.räknat den dag då domstolens beslut blivit Har
patienten kommit till sjukvårdsinrättningen dag, räknas tidenen senare
från den dagen.

Efter ansökan chefsöverläkaren får länsrätten medge denattav
rättspsykiatriska vården fortsätter den nämnda längsta tiden.utöver

Medgivande till förlängning vårdtiden får lärrmas för högst sexav
månader frångången, räknat prövningstillfället. Ansökan om
förlängning gällandeskall ha kommit in till länsrätten innan tiden för
beslut rättspsykiatrisk vård har löpt ut.om

9§ kommit till får denHar ansökan enligt 8§ in länsrätten,en
vården på sjukvårdsinrättning fortsätta i avvaktan pårättspsykiatriska

omedel-beslut. Avslår ansökan, skall vården upphörarättens rätten
bart. Ansökan och medgivande i anledning sådan ansökanav en
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fortsätter gälla, patienten överförs tillatt sjukvårdsin-om en annan
rättning beslut har fattats den rättspsykiatriska vårdenutan att attom
skall upphöra.

Den rättspsykiatriska vården på sjukvårdsinrättning upphör, inteom
ansökan medgivande till sådan vård eller ansökan öppenen om en om

vård med särskilda villkor enligt 12 § har kommit in till länsrätten
inom den tid i 8 § tredje stycket andra meningen.som anges

10 § Chefsöverläkaren får patient genomgår rättspsykiatriskge en som
vård i 8 § tillstånd under viss del vårdtiden vistasattsom avses en av
utanför sjukvårdsinrättningens område. Tillståndet får för visstges
tillfälle eller för vissa återkommande tillfällen.

tillståndEtt vistas utanför vårdinrättningens område får förenasatt
med särskilda villkor.

Chefsöverläkaren får återkalla tillstånd förstaiett som avses
stycket förhållandena kräver det.om

11 § Om patient genomgår sådan rättspsykiatrisk vården som som
i 8 § inte längre lider allvarlig psykisk störning elleravses av en om

det inte längre med hänsyn till hans psykiska tillstånd och personliga
förhållanden i övrigt påkallat hanär intagen på sjukvårdsin-äratt en
rättning för psykiatrisk vård, förenad med frihetsberövandeärsom
och tvång, skall chefsöverläkaren vid den enhet där patientenannat
vårdas besluta vården skall upphöra. Frågan dengenast att om
rättspsykiatriska vårdens upphörande skall fortlöpande.övervägas

Om de förutsättningar i 12 § föreligger, får chefs-som anges
överläkaren ansöka vården sjukvårdsinrättningen skallattom
övergå till vård med särskilda villkor.öppen

Rättspsykiatrisk vård särskild utskrivningsprövningutan öppen-
vård med särskilda villkor

12 § Om det inte längre påkallat patienten intagenär påäratt en
sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvârd ärsom
förenad med frihetsberövande och tvång, får länsrätten efterannat
ansökan chefsöverläkaren besluta vård med särskildaöppenav om
villkor om

patienten fortfarande lider allvarlig psykisk störning ochav en
patienten har fortsatt behov psykiatrisk vård och det medett av

hänsyn till patientens psykiska tillstånd, hans personliga förhållanden
i övrigt eller till personliga säkerhet eller fysiska eller psykiskaannans
hälsa påkallat han iakttar särskilda villkorär avseende vård ochatt
behandling, boende, sysselsättning eller andra insatser.
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förutsättningEn för beslut vård enligt första stycketöppen är attom
det till chefsöverläkarens ansökan har fogats samordnad vårdplanen

sådanmed redogörelse i 13en som avses

13 § ansökan enligt haEn 12 § skall kommit in till länsrätten innan
tiden för gällande beslut tvångsvård har löpt ut.om

ansökan skall vilkaI omständigheter grunden förutgöranges som
vård och vilka särskilda villkor bör föreskrivas. Tillöppen som

ansökan skall fogas samordnad vårdplan med redogörelse fören en
den utredning gjorts rörande patientens behov och för de insatsersom

hälso- och sjukvården och socialtjänsten har planerat för attsom
tillgodose patientens behov. Av redogörelsen skall också framgå vilken
uppföljning insatserna planeras.av som

14 § ansökanHar enligt 12 § kommit in till länsrätten, får vårdenen
på sjukvårdsinrättningen fortsätta i avvaktan på beslut. Omrättens

beslutarlänsrätten vård med särskilda villkor upphör vårdenöppenom
sjukvårdsinrättningen. Avslår länsrätten ansökan skall vården på

sjukvårdsinrättningen fortsätta i avvaktan på chefsöverläkarenatt
beslutar annat.om

Öppen15 § vård fåri 12 § pågå högst månader, räknatsom avses sex
från prövningstillfället.

Efter ansökan chefsöverläkaren vid den enhet där patientenav var
intagen för tvångsvård får länsrätten medge den vårdenöppnaatt
fortsätter den nämnda längsta tiden. Medgivande till förläng-utöver
ning vårdtiden får för månader gången,lämnas högst räknatav sex
från prövningstillfället. ansökan enligt andra stycket skall haEn
kommit för vårdin till länsrätten innan tiden gällande beslut öppenom
har löpt ut.

fogas för vilken uppföljningansökan skall redogörelseTill en som
låg till grund för beslutethar gjorts den vårdplan öppenav som om

vård med särskilda villkor. ansökan skall framgå vilka insatserAv
har genomförts för tillgodose patientens behov och vilkenattsom

verkan insatserna har haft. ansökan skall vilka ytterligareI anges
för behovinsatser har bedömts nödvändiga tillgodose dessaattsom

och villkoren den anledningen bör ändras.om av

vård utskrivningsprövningRättspsykiatrisk särskildutan -
vårdupphörande med särskilda villkoröppenav

för vård med16 § När någon förutsättningarna enligt 12 § öppenav
skall chefsöverläkaren vid densärskilda villkor inte längre föreligger,

enhet intagen besluta den vårdendär patienten öppnaattgenastvar
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skall upphöra. Frågan upphörande den vården skallöppnaom av
fortlöpande.övervägas

17 § Den vården upphör inte ansökan medgivandeöppna tillom om
fortsatt vård kommit in till länsrättenöppen inom den tid som anges
i 15

Vården upphör också länsrätten fattathar beslut vård pånär om
sjukvårdsinrättning enligt denna lag.

Övergång vård på sjukvårdsinrättningtill

18 § Om patientens psykiska tillstånd eller personliga förhållanden i
övrigt har förändrats på sådant hans behov inte kansättett att
tillgodoses i vård, får chefsöverläkaren besluta patientenöppen att
skall återintas på sjukvårdsinrättning.

Chefsöverläkaren skall skyndsamt och inom fyra dagar frånsenast
dagen för beslutet hos länsrätten ansöka fortsatt vård på sjukvårds-om
inrättning. Om bifaller ansökan får vården pågå under fyrarätten
månader, från förräknat dagen beslutet intagning. fråga för-Iom om
längning den nämnda längsta tiden gäller bestämmelserna i 8utöver

vårdRättspsykiatrisk vårdmed särskild utskrivningsprövning -
på sjukvårdsinrättning

19 § Beträffande den genomgår rättspsykiatrisk vård efter beslutsom
enligt 31 kap. 3 § brottsbalken särskild utskrivningsprövning fårom
chefsöverläkaren tillstånd till vistelse på utanförhandge egen
vårdavdelningen inom sjukvårdsinrättningens område endastmen om
länsrätten har medgivit det.

Vid sin prövning ansökan chefsöverläkaren sådantav av om
medgivande i första stycket skall särskilt beaktarätten artensom avses

den brottslighet har föranlett beslutet särskild utskrivnings-av som om
prövning, risken för återfall i brottslighet, verkan den vård ochav
behandling patienten genomgått och säkerhetsförhållandena vidsom
sjukvårdsinrättningen. Medgivandet får tills vidare eller för vissges
tid och får återkallas förhållandena föranleder det.om

Chefsöverläkaren skall underrätta länsrätten förhållandenom som
för fråganbetydelse lämnat medgivande skall bestå.är ettav om

20 § Beträffande genomgården rättspsykiatrisk vårdsom som avses
i 19 § frågan tillstånd under viss del vårdtidenprövas attom en av
vistas utanför sjukvårdsinrättningens område länsrätten efterav

chefsöverläkarenansökan eller patienten.av
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Vid sin prövning skall särskilt beaktarätten den brottslighetarten av
har föranlett beslutet särskild utskrivningsprövning, risken försom om

återfall i brottslighet och verkan den vård och behandlingav som
patienten genomgått. Tillståndet får för visst tillfälle eller vissages
återkommande tillfällen. Ett tillstånd vistas utanför vårdinrätt-att
ningens område får förenas med särskilda villkor.

Länsrätten får efter ansökan chefsöverläkaren överlämna denneav
beträffande viss patient besluta tillståndatt enligt första stycket.om

När det finns skäl för det, får länsrätten återta denna befogenhet.
Chefsöverläkaren får återkalla tillstånd vistas utanför värdin-ett att
rättningens område, förhållandena kräver det.om

21 § Beträffande den genomgår rättspsykiatrisk vårdsom som avses
i 19 § skall värden på sjukvårdsinrättning upphöra när

det inte längre till följd den psykiska störning harav som
föranlett beslutet särskild utskrivningsprövning finns risk för attom
patienten återfaller i brottslighet allvarligt slag ochärsom av

2. det inte heller med hänsyn till patientens psykiska tillståndannars
och personliga förhållanden i övrigt påkallat han intagenär påäratt

sjukvårdsinrättning för psykiatrisk vård, förenad medären som
frihetsberövande och tvång.annat

En fråga enligt första stycket länsrätten efter anmälanprövas av av
chefsöverläkaren eller efter ansökan patienten. Anmälan skall skeav

chefsöverläkaren finnernär den rättspsykiatriska vården kangenast att
upphöra helt. I fall skall anmälan inom fyragörasannat senast
månader, räknat från den dag då domstolens beslut blivit verkställbart
eller, patienten kommit till sjukvårdsinrättningen dag,om en senare
från den dagen. Därefter skall anmälan inom sjätte månadgöras var
från den dag då meddelade besluträtten i frågan.senast

Chefsöverläkaren skall, i stället för sådan anmälangöraatt en
i andra stycket, ansöka vård med särskildaöppensom avses om

villkor enligt 22 förutsättningarna för sådan vård uppfyllda.ärom

Rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning öppen-
vård med särskilda villkor

22 § Om det inte längre påkallat patienten intagen påär äratt en
sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård ärsom
förenad med frihetsberövande och tvång för få sitt psykiat-annat att
riska vårdbehov tillgodosett och han inte heller behöver intagenvara
på sjukvårdsinrättning med hänsyn till risken för återfall i brottslig-en
het allvarligt slag, fårär länsrätten efter ansökan chefs-som av av
överläkaren vid den enhet där patienten vårdas besluta vårdöppenom
med särskilda villkor om

18-03303
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patienten fortfarande lider psykisk störning ochav en
patienten har fortsatt behov psykiatrisk värd och det medett av

hänsyn till patientens psykiska tillstånd, hans personliga förhållanden
i övrigt eller personliga säkerhet eller fysiska eller psykiskaannans
hälsa påkallat iakttarhan särskilda villkor avseende vård ochär att
behandling, boende, sysselsättning eller andra insatser för till-att
godose hans vårdbehov föreller motverka risk för återfall iatt
brottslighet allvarligt slag.ärsom av

En förutsättning för beslut vård med särskilda villkoröppenom
enligt första stycket det till chefsöverläkarens fogatsansökan harär att

samordnad vårdplan med sådan redogörelse i 23en en som avses

23 § I ansökan enligt 22 § skall vilka omständigheter utgöranges som
grunden för vård och vilka särskilda villkor bör före-öppen som
skrivas. Till ansökan skall fogas samordnad vårdplan meden en

för denredogörelse utredning gjorts rörande patientens behov ochsom
för hälso- och sjukvården och socialtjänsten harde insatser som
planerat för tillgodose patientens behov. Av redogörelsen skallatt

framgå vilkenockså uppföljning har planerats insatserna.som av
redogörelse skall för vilken utredning har gjortsEn särskild ges som

avseende risken för patienten till följd sin psykiska störningatt av
återfaller allvarligt slag och för vilka insatseri brottslighet ärsom av

har planerats för motverka han inte återfaller i sådanattattsom
brottslighet.

kommit till får vården24 § Har ansökan enligt 22 § in länsrätten,en
på sjukvårdsinrättningen fortsätta i avvaktan beslut. Omrättens
länsrätten beslutar vård med särskilda villkor upphör vårdenöppenom
på sjukvårdsinrättningen. Avslår länsrätten ansökan skall vården på
sjukvårdsinrättningen fortsätta.

skall25 § Frågan upphörande den vårdenöppna prövas avom av
chefsöverläkaren vid den enhet därlänsrätten efter anmälan av

för tvångsvård eller efter ansökan patienten.patienten intagen avvar
finner vården kanAnmälan skall ske chefsöverläkarennärgenast att

månaderfall skall anmälan inomupphöra. I göras senastannat sex
beslutat vård med särskilda villkor.efter domstolen har öppenatt om

dåske inom sjätte månad från den dagDärefter skall anmälan var
förstameddelade beslut i frågan. anmälan enligtEnrätten senast

för gällandeskall ha kommit in till länsrätten innan tidenmeningen
vård har löptbeslut öppen ut.om

för uppföljningskall fogas redogörelse vilkenTill anmälan somen
för beslutetden vårdplan låg till grundhar gjorts öppenomav som

skall framgå vilka insatservård med särskilda villkor. Av anmälan
patientens behov och förhar genomförts för tillgodose attattsom
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motverka han återfaller i brottslighet allvarligtatt slagär samtsom av
vilken verkan insatserna har haft. I anmälan skall vilka ytterliga-anges

insatser har bedömts nödvändiga för tillgodose dessa behovre attsom
och villkoren den anledningen bör ändras.om av

Rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning -
upphörande vårdöppen med särskilda villkorav

26 § När någon förutsättningarna enligt 22 § för vård medöppenav
särskilda villkor inte längre föreligger skall vård medöppen särskilda
villkor upphöra.
Vården upphör också länsrätten har fattat beslutnär rättspsykiat-om

risk vård sjukvårdsinrättning enligt denna lag.

Övergång vård påtill sjukvårdsinrättning

27 § Chefsöverläkaren skall besluta återintagning från vårdöppenom
med särskilda villkor till rättspsykiatrisk vård på sjukvårdsinrättning
om

patientens tillstånd och personliga förhållanden i övrigt har
förändrats på sådant hans behovsätt psykiatrisk vård inte längreatt av
kan tillgodoses han vård på sjukvårdsinrättning ellerutan att ges

patienten inte iakttar de villkor gäller och det på grundsom av
risken för återfall i brottslighet allvarligt slag påkallatär är attsom av
patienten intagen sjukvårdsinrättning.är

Chefsöverläkaren skall skyndsamt och inom fyra dagar frånsenast
dagen för beslutet hos länsrätten in anmälan fortsatt vård påge en om
sjukvårdsinrättning. Beslutar fortsatt vårdrätten på sjukvårdsin-om
rättning får vården pågå under högst fyra månader, räknat från dagen
för beslutet intagning. I fråga förlängning den nämndautöverom om
längsta tiden gäller bestämmelserna i 21

Rättspsykiatrisk vård i övrigt

28 § Den i 1 § andra stycket 2 eller 3 får rättspsykiat-som avses ges
risk vård om

han lider allvarlig psykisk störning,av en
han med hänsyn till sitt psykiska tillstånd och sina personliga

förhållanden i övrigt har behov psykiatrisk vård, kan till-av som
godoses han intagen på sjukvårdsinrättning,är ochattgenom en

han sig sådan vård eller detmotsätter till följd hans psykiskaav
tillstånd kan vården inte kan med hans samtycke.antas att ges
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Om någon vårdas på sjukvårdsinrättning enligt lagensom
1999:000 psykiatrisk tvångsvård anhålls, häktas, in påtasom en
enhet för rättspsykiatrisk undersökning eller in i eller förpassas tilltas
kriminalvårdsanstalt, skall beslutet sådan vård beslutettom anses som

rättspsykiatrisk vård.om

29 § Beslut intagning för rättspsykiatrisk vård enligt 28 § förstaom
stycket fattas chefsöverläkare vid enhet i § första4av en en som avses
stycket andra meningen eller andra stycket. sådant beslutFör krävsett

vårdintyg har utfärdats någon läkare. Beträffandeatt ett av annan
vårdintyg och undersökning för vårdintyg gäller därvid bestämmelser-

i 6 och första5 § 9 § stycket andra meningen lagen 1999:000na
psykiatrisk tvångsvård i tillämpliga delar.om

En fråga intagning för vårdrättspsykiatrisk enligt 28 § förstaom
stycket skall skyndsamt efter undersökning patienten.avgöras av

Om har fattat beslut rättspsykiatrisk undersökning och denrätten om
misstänkte har tagits in på undersökningsenheten, krävs inte något
vårdintyg för beslut rättspsykiatrisk vård. gäller denDetsammaom

anhållen, häktad eller intagen i eller skall förpassas tillärsom
kriminalvårdsanstalt och förts till sådan sjukvårdsinrättningsom en

i § första4 stycket andra meningen för frivillig psykiatrisksom avses
vård.

30 § genomgårDen rättspsykiatrisk vård och häktad fårärsom som
tillstånd vistas utanför sjukvårdsinrättningens område enbart förattges
besöka närstående svårt sjuk, vid närståendesär närvaraatt som

begravning eller det föreligger synnerliga skäl.sättannatom

31 § Beträffande den genomgår rättspsykiatrisk vård med stödsom av
får chefsöverläkaren tillstånd utanför vårdavdel-1 § 3 till vistelsege

ningen inom sjukvårdinrättningens område endast Kriminal-men om
vårdsstyrelsen medgivithar det.

Chefsöverläkaren Kriminalvårdsstyrelsenskall underrätta om
förhållanden betydelse för frågan lämnat medgivandeär ettsom av om
skall bestå.

32 § intagen i kriminalvårdsanstalt och genomgårDen är somsom
rättspsykiatrisk vård får tillstånd under viss del vårdtidenattges en av

utanför sjukvårdsinrättningens område. sådant tillstånd fårvistas Ett
förenas med särskilda villkor. Tillstånd skall inhämtas dåäven
vistelsen utanför sjukvårdsinrättningens område beledsagadär av
sjukvårdspersonal.

fråga tillstånd enligt första stycket Kriminalvårds-En avgörsom av
styrelsen efter ansökan chefsöverläkaren eller patienten. Omav
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ansökan har gjorts patienten, skall yttrande inhämtas från chefs-av
överläkaren.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får genom
föreskrifter eller beslut i särskilda fall flytta Kriminalvârdsstyrel-över

befogenhet enligt andra stycket till någon kriminalvårds-sens annan
myndighet styrelsen eller till tjänstemän inom kriminalvården.än

33 § Beträffande den anhållen, häktad eller intagen i eller skallärsom
förpassas till kriminalvårdsanstalt får Kriminalvårdsstyrelsen i
särskilda fall, det påkallat från ordnings- eller säkerhetssyn-ärom
punkt, besluta särskilda inskränkningar i ellerrätten att ta emotom
skicka försändelser, besök eller samtala i telefon medatt attta emot
utomstående. förstaBrev i 9 § stycket första meningensom avses
lagen behandlingen häktade och anhållna fl. från1976:371 om av m.
den häktad eller anhållen liksom brev i 25 § förstaärsom som avses
stycket första meningen lagen 1974:203 kriminalvård i anstaltom
från den intagen skall dock alltid vidarebefordrasär utansom
föregående granskning.

34 § Rättspsykiatrisk vård enligt 28 § skall upphöra det inte längrenär
finns förutsättningar för sådan vård. Frågan vårdens upphörandeom
skall fortlöpande. Vården skall dock upphöraövervägas senast

beträffande beslutetden anhållen eller häktad,är när omsom
frihetsberövande upphört gälla,att

beträffande stöd 10 lagen2. den intagen med §ärsom av
1991:1137 rättspsykiatrisk undersökning, denne inte längrenärom
får hållas kvar på undersökningsenheten,

beträffande kriminalvårdsanstalt, frigiv-den intagen iär närsom
ning sker.

Överklagande

överklaga beslut chefsöverläka-35 § Patienten får hos länsrätten ett av
enligt denna lag innebärren som

varvidintagning enligt 18, eller 29 § för rättspsykiatrisk vård,27
innefatta begäran vården skallöverklagandet skall även attanses en

upphöra,
vården skallavslag på begäran den rättspsykiatriska2. atten

upphöra i fall i och 16 §§,11som avses
utanför vårdinrätt-avslag på begäran tillstånd vistasatten om

villkor iningens område i fall i 10 § eller meddelande avsom avses
tillstånd,med sådan vistelse eller återkallelse sådantsamband en av
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4. avslag på begäran tillstånd vistas utanför Vårdin-attomen
rättningens område beslutanderätten överlärrmats chefsöverläka-när

enligt 20 § tredje stycket och återkallelse sådant tillstånd,ettren av
förordnande enligt 6 § första stycket jämförd lagenmed 27 §

tvångsvård1991:1128 psykiatrisk förstöring eller försäljningom om
egendom.av

får chefsöverläkarenI övrigt beslut enligt denna lag inte över-av
klagas.

beslut chefsöverläkaren överklagas, skall skrivelsen medNär ett av
överklagandet in till länsrätten. skrivelsenLänsrätten prövarges om
har kommit in i tid. skrivelsen kommit in för skall läns-Harrätt sent,

förseningen chefsöverläkarenavvisa den, inte beror pårätten attom
har lämnat patienten felaktig underrättelse hur överklagar.en om man
Skrivelsen skall inte avvisas, den har kommit in till chefsöverläka-om

för överklagande har gått sådant fall skallinnan tiden Iut. ettren
chefsöverläkaren omedelbart vidarebefordra den till länsrätten.

36 § beslut enligt 19 § får inte överklagas.Länsrättens

37 § Kriminalvårdsstyrelsens beslut enligt 31 32 § andra stycket
länsrätten. Prövningstillståndoch 33 § får överklagas patienten hosav

överklagande till kammarrätt.krävs vid

får överklaga38 § Allmän åklagare
stycket länsrätten patienten fårbeslut enligt 20 § första attav

vistas utanför sjukvårdsinrättningens område,
förstabeslut enligt 20 § tredje stycket meningen länsrätten2. attav

chefsöverläkaren beträffande viss patient beslutaöverlämna att om
tillstånd vistas utanför sjukvårdsinrättningens område,att

vård särskildabeslut enligt 22 § länsrätten medöppenav om
villkor,

beslut enligt 21 eller 26 § enligt denna lag länsrätten4. attav
skall upphöra,vården

kanåklagare före beslutet har anmält till besluteträtten attom
komma överklagas.att

iHandläggningen domstol

den§ ankommer länsrätt enligt denna lag39 Frågor prövas avsom
länsrätt domkrets sjukvårdsinrättningen belägen.inom ärvars

40 § skall handläggas skyndsamt. SåMål enligt denna lag snart en
till länsrätten, skallansökan eller anmälan har kommit in rätten pröva
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den har kommit in i tid. Har den kommit in för skall rättensent,om
skyndsamt underrätta chefsöverläkaren detta.om

mål hosEtt länsrätt skall till avgörande åttainom dagartasen upp
från den dag då ansökan, anmälan eller skrivelsen med överklagandet
kom in till länsrätten. Om målet gäller patient genomgåren som
rättspsykiatrisk vård enligt kap.31 3 § brottsbalken beslutmed om
särskild utskrivningsprövning, skall målet till avgörande inomtas upp
femton dagar från den dag då målet anhängiggjordes vid länsrätten.

får förlängaLänsrätten de tidsfrister i andra stycket, detsom avses om
behövs ytterligare utredning eller någon särskild omständig-om annan
het det nödvändigt. Föreskrifterna i andragör stycket gäller inte mål

förstöring eller försäljning sådan egendom i 27 §om av som avses
lagen 1999:000 psykiatrisk tvångsvård.om

Länsrätten får förordna rörande saken i avvaktan på måletatt
avgörs.

41 § frågaI muntlig förhandling gäller bestämmelserna i 47 ochom
48 §§ lagen 1999:000 psykiatrisk tvångsvård. I fråga målom om
enligt 19 och 31 skall dock 47 § och 48 andra§ stycket nämnda
lag inte tillämpas.

42 § Vid handläggningen i kammarrätt mål enligt denna lag skallav
nämndemän ingå i gäller dockDetta inte mål enbart gällerrätten. som

fråga i 35 § 3 och 5.en som avses

43 § I mål enligt 20 § första stycket eller enligt 21 harett som
väckts ansökan patienten, eller enligt 35 § första stycket 1genom av
skall länsrätten inhämta yttrande chefsöverläkaren. Omav en
chefsöverläkare in ansökan eller anmälan enligt 8 20 § förstager

22 § eller 25stycket, 21 § skall han därvid sin uppfattning iange
fråga skallden och lämna redogörelse för deprövassom en om-

ständigheter, vilka uppfattningen grundas.
Om det inte uppenbart obehövligt, skall i mål enligtär rätten ett

19 20 21 22 eller åklagaren25 27 § i det mål därge
beslutet rättspsykiatrisk vård har meddelats eller, det finnsnärom
särskilda skäl, någon åklagare tillfälle sig innan beslutatt yttraannan
meddelas i fråga tillstånd vistas utanför vârdinrättningensattom
område, överlämnande chefsöverläkaren besluta sådantattom om
tillstånd, medgivande för chefsöverläkaren tillstånd tillattom ge
vistelse utanför vårdavdelningen inom sjukvårdsinrättningensmen
område, beslut angående vård med särskilda villkor elleröppenom

upphörande vård enligt denna lag.om av

§44 Beträffande den genomgår rättspsykiatrisk vård efter beslutsom
enligt 31 kap. 3 § brottsbalken särskild utskrivningsprövning fårom
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åklagaren i det mål där beslutet rättspsykiatrisk vård har med-om
delats, eller, det finns särskilda skäl, någon hosåklagarenär annan
länsrätten ansöka länsrätten återkallar beslutattom om

tillstånd till vistelse utanför vårdinrättningens område,-
överlämnande chefsöverläkaren besluta tillstånd tillatt om-

utanförvistelse vårdinrättningens område eller
medgivande för Chefsöverläkaren tillstånd till vistelse utanföratt ge-

vårdavdelningen inom sjukvårdsinrättningens område.men
Åklagaren länsrättenfår vidare hos ansöka vård medöppenattom

särskilda övergå vård sjukvårdsinrättning.villkor skall till på Om
bifaller ansökan gäller bestämmelserna vårdtidens längd irätten om

27
mål enligt första stycketI eller andra skall länsrätten inhämtaett

yttrande Chefsöverläkaren.av

45 § mål hos allmän förvaltningsdomstol angående medgivande tillI
enligt ellerfortsatt vård enligt 8 angående upphörande vård 21 §av

angående beslut vård med särskilda villkor enligt 1226 öppenom
beslut enligt första stycket elleroch 22 §§, vid överklagande 35 § 1av

angående tillstånd eller återkallelse tillstånd vistas utanför2 eller attav
vårdinrättningens område för den genomgår rättspsykiatrisk vårdsom
med beslut enligt 31 kap. 3 § brottsbalken särskild utskrivnings-om

åtgärdenprövning, skall offentligt biträde förordnas för den som
det inte måste behov biträde saknas.antas attavser, avom

Övriga bestämmelser

§ fråga rättspsykiatrisk vård i samband med46 upphörandeI om av
förstaavvisning, utvisning och utlämning gäller bestämmelserna i 32 §

psykiatrisk tvångsvård.stycket lagen 1999:000 om
utlänning upphör den rättspsykiatriskaI fråga patient ärom en som

harvården vid verkställighet beslut hemsändandeett somav om
meddelats med stöd kap. § utlänningslagen 1989:529.12 3av

påföljdOm beslut har meddelats verkställighetenatt en somav
rättspsykiat-innebär överlämnande enligt 31 kap. 3 § brottsbalken till

föras in-risk vård skall med stöd lagen 1972:260över av om
samarbete rörande verkställighet brottsmålsdom tillternationellt enav

rättspsykiatriska vården vid verkställighetupphör denstat, avannan
beslutet.

47 § Chefsöverläkaren får uppdra erfaren läkare med specialist-en
någon psykiatrin vid sjukvårdsinrättningenkompetens inom gren av

där patienten vårdaseller den enhet för rättspsykiatrisk undersökning
lag. Omfullgöra uppgifter Chefsöverläkaren har enligt dennaatt som
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det finns särskilda skäl, får chefsöverläkaren lämna sådant uppdrag
enheten, såvitt gällerläkare vid inrättningen eller dock inteen annan

enligt eller intagning för rättspsykiatriskbeslut 18, 27 29 § om
vård,

fortsattansökan enligt 8 eller § medgivande till vård,2. 15 om
anmälan enligt andra stycket eller upphörande21 § 25 §3. om av

vården,
särskilda villkoransökan enligt 12 eller 22 § vård med4. öppenom

beslut behandlingen enligt 6 § denna lag jämförd med 20 §5. om
lagen 1999:000 psykiatrisk tvångsvård,sista meningen om

fastspänning under längre tid enligt 6 § denna lagbeslut om
nämnda lag ellerjämförd med 22 § andra stycket

tid § denna lagbeslut avskiljande under längre enligt 67. om
lag.jämförd med 23 § andra stycket nämnda

första stycket, och §§, 56 § första48 § Bestämmelserna i 52 § 54 55
psykiatrisk tvångsvård58 och 61 §§ lagen 1999:000stycket samt om

beträffande rättspsykiatrisk vård.tillämpas även

inte49 § meddelas enligt denna lag gäller omedelbart,Beslut omsom
förordnas.annat

chefsöverläkaren före länsrättens beslut harOm åklagaren eller
elleröverklagas, får länsrättensanmält beslutet kan kommaatt att

vunnit laga kraftbeslut inte verkställas förrän det harkammarrättens
inte kommerdessförinnan har underrättats besluteteller rätten attom

överklagas.att

hanslag skall så50 § patient vårdas enligt dennaEn snartsom
individuellt anpassad informationtillstånd tillåter det avgenom en

få stödperson.chefsöverläkaren upplysas sin rätt att enom
andra stycket harrättspsykiatrisk vård i fall i 1 § 1När avsessom
ansökerchefsöverläkarenpåbörjats eller upphört öppennärsamt om

chefsöverläkareneller 22 skallmed särskilda villkor enligt 12vård
nänmd enligt lagen 1992:563underrätta vederbörandesnarast om

och sjukvården,förtroendenämndsverksamhet inom hälso- omm.m.
i 28 § underrättasskett. Nämnden skall i fallså har näratt som avses

chefs-överklagat beslutenligt första stycket 2 har35 §patienten ett av
vården inte skall upphöra, liksomden rättspsykiatriskaöverläkaren att

efter överklagandet har upphört.vårdennär
chefsöverläkarenenligt andra stycket skallI underrättelsen ange

nämndpatientens inställning i frågan stödperson. Den som avsesom
klarskall, de fall patienten inte har uttryckti första stycket i en

vårdpersonal med kännedomuppfattning, kontakta patienten eller om
få patienten vill ha stödperson.patienten för beskedatt enom
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Föreskrifterna Stödperson i 40 och 42 §§ lagen 1999:000om om
psykiatrisk tvångsvård tillämpas vid rättspsykiatrisk vård påsom ges

sjukvårdsinrättning. Föreskriften i fjärde stycket första meningenen
40 § förLPT stödpersonen besöka patienten på värdin-rätt attom
rättningen gäller dock bara i den mån det inte hinder på grundmöter

bestämmelserna i 6 § andra stycket denna lag eller 16 § lagenav
1976:371 behandlingen häktade och anhållna m.fl.om av om
möjlighet besluta inskränkningar i patientens rättatt att ta emotom
besök.

51 § Om det föreligger särskilda skäl med hänsyn till stödpersonsen
säkerhet, skall chefsöverläkaren lämna nödvändiga upplysningarut om
patienten till stödpersonen eller sådan nänmd i 40 §en som avses
lagen 1999:000 psykiatrisk tvångsvård.om

52 § frågaI polismyndighets skyldighet lämna biträde gäller iattom
tillämpliga delar 59 § andra stycket lagen 1999:000 psykiatriskom
tvångsvård. Sådant biträde skall länmas patient falliäven när en som

förstai 5 § stycket inte inställer sig vården skall påbörjas.näravses

53 § Genomgår patient rättspsykiatrisk vård förenad medären som
särskild utskrivningsprövning skall chefsöverläkaren, brottet ochom
övriga omständigheter det påkallat, mälsäganden möjlighetgör attge
begära bli underrättad dels patienten har lämnat sjukvårdsin-att attom
rättningen tillstånd eller inte har återvänt dit sedan tiden förutan ett
tillstånd utanför inrättningensvistas område har gått elleratt ut
tillståndet har återkallats, dels beslut fattas patienten fårnär attom

utanförvistas sjukvårdsinrättningens område och beslut fattatsnär om
patienten skall vård med särskilda villkor eller sådanöppenatt attges

Önskarvård skall upphöra. målsäganden underrättelse, skall sådanen
så möjligt och vid beslut paragrafi dennasnartges som som anges

innan patienten lämnar vårdinrättningen.
Om det finns särskilda skäl får underrättelse förstaisom avses

stycket lämnas målsäganden begärt bli underrättad.utan att att

54 § Utöver vad följer lag eller förordning chefs-ärsom annars av
överläkaren skyldig till kriminalvården lämna uppgiftatt ut om en
patient efter den rättspsykiatriska vårdens upphörande skallsom
förpassas till häkte kriminalvårdsanstalt,eller uppgiften behövsom
inom kriminalvården.

§55 En patient vårdas med stöd denna lag skall så hanssnartsom av
tillstånd medger det chefsöverläkarens försorg upplysas singenom om
rätt

enligt 35 § överklaga vissa beslut,att
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ansöka enligt 21 § andra ellerstycket 26§ denatt attom
rättspsykiatriska vården skall upphöra,

ansöka enligt 10 § eller 20 § tillstånd vistas utanföratt attom
vårdinrättningens område,

anlita ombud eller biträde.att
enligt 45 § offentligt biträde.att

lag skall finnasDenna anslagen inom sjukvårdsinrättningen eller
undersökningsenheten, väl försynlig patienterna.

Ikraftträdande- Övergångsbestämmelseroch

lag lagenDenna nya träder i kraft den l januari 1999, då lagen
1991:1129 rättspsykiatrisk vård gamla lagen upphör gälla.attom

vårdintyg, uppfyllerEtt kraven enligt den gamla lagen, fårsom
längst den januari4 1999 godtas underlag för beslutt.0.m. som om
intagning för tvångsvård enligt den lagen.nya

Om patient vid ikraftträdandet har förts till sjukvårdsin-en en
för intagning förrättning rättspsykiatrisk vård enligt § gamla lagen,5

skall chefsöverläkaren den januari 1999 frågan1 avgörasenast om
patienten förstaenligt 28 § stycket i den lagen skall in förtasnya
tvångsvård. Intill dess frågan intagning har avgjorts, gäller denom
gamla lagen i tillämpliga delar.

vid ikraftträdandetDen intagen på sjukvårdsinrättningärsom en
enligt 4 § andra stycket eller § i den gamla lagen skall5 intagenanses
enligt 28 § andra stycket 29 § i den lagen.resp. nya

vid ikraftträdandet efter beslut domstol intagenDen ärsom av
på sjukvårdsinrättning enligt § första eller andra stycket i den7en
gamla lagen skall intagen enligt 5 § första eller andra stycket ianses

lagen. beslut enligt tredje stycket den gamladen Ett 13 § i lagennya
länsrätt fortsatt vård för patient genomgår rättspsyki-om en somav en

utskrivningsprövningvård särskild skall dockatrisk utan ettanses som
länsrätten medgivande till tvångsvård under högstbeslut av om sex

månader enligt 8 tredje stycket den lagen. länsrätt vid§ i Harnya en
prövning enligt 16 i den gamla för genomgår§ lagen patienten som
rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning beslutat att
tvångsvården inte skall upphöra, skall chefsöverläkaren anmälangöra
till länsrätten inom månader enligt 21 § andra stycket i densenast sex

lagen.nya
någon domHar överlämnats till rättspsykiatrisk vårdsom genom

inte tagits in på sjukvårdsinrättning för sådan vård före ikraftträ-en
dandet, skall han domen ha överlämnats till rättspsykiat-genomanses
risk vård enligt den lagen.nya

Har patient vid ikraftträdandet tillstånd under viss delatten av
vårdtiden vistas utanför sjukvårdsinrättningens område, skall han
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beroende vården med eller särskild utskrivnings-utanom ges
prövning ha tillstånd till sådan vistelse utanför vårdinrättningensanses
område enligt 10 eller 20 § i den lagen. Den har tillstånd attnya som
vistas utanför sjukvårdsinrättningens område under återstoden av
vårdtiden, skall ha tillstånd till sådan vistelse utanför vårdin-anses
rättningens område längst till dess frågan fortsatt vård skall prövasom

länsrätten. Särskilda villkor har föreskrivits med stöd 9 §av som av
eller 10 § andra stycket i den gamla lagen skall särskildautgöraanses
villkor enligt 10 § andra stycket andra20 § stycket i denresp. nya
lagen.

ikraftträdandetHar patient vid Stödperson enligt 26 § andraen
stycket i den gamla lagen, skall Stödperson ha enligt 50 §utsettsanses

deni lagen.nya
mål hosOm länsrätt, kammarrätt eller regeringsrättenett en en

inte slutligt avgjort vid utgången december 1998 skallär rättenav av
i stället det enligt den lagen finns förutsättningarrätten pröva om nya

för psykiatrisk tvångsvård, för tillstånd vistats utanför sjukvårdsin-att
område eller för återkallelserättningens sådant tillstånd.av
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vård1988:870ändring i lagentillFörslag lag3 omom
i vissa fallmissbrukareav

vård1988:8704§ lagenföreskrivsHärigenom att avom
lydelse.följandefall skall hai vissamissbrukare

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

§4
fortgåendetill följdnågonbeslutas,Tvångsvård skall ettavom

behovlösningsmedel ieller flyktiga ärnarkotikaalkohol,missbruk av
kanvârdbehovet inteochmissbrukifrån sittkommavård för attav

något1980:620 eller sättsocialtjänstlagenenligt annattillgodoses
missbrukettill följdoch han av

allvarlig fara,förpsykiska hälsaellerfysiskasinutsätter
liv, ellerförstöra sittriskuppenbarlöper atten

någonsjälv ellerskada sigallvarligtkommabefaraskan3. att
närstående.

tidför kortarenågonOmtidför kortareOm någon gesges
medsjukvårdsinrättningvård pålagenmed stödvård av

1999:000stöd lagenpsykiatrisk1991 11128 omavom
hindrartvångsvårdpsykiatriskintehindrar dettatvångsvård, ett
tvångs-beslutenligt detta intetvångsvårdbeslut ett omom

denna lag.vård enligtdenna lag.
lagenvård enligtOm

psykiatrisk tvångs-1999:000 om
1999:000lagenvård eller om
vårdrättspsykiatrisk somges

särskilda vill-medvårdöppen
besluthindrar detta intekor ett

lag.tvångsvård enligt dennaom

januari 1999.kraft deni 1lag träderDenna
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Inledning1

Utredningsuppdraget1 1
.

lagenKommittén skall enligt direktiven utvärdera 1991:1128 om
psykiatrisk tvångsvård och lagen 1991 1129 rättspsykiat-LPT om:

skall i första hand behandla frågan det grund-risk vård LRV. Vi om
syftet lagstiftningen har uppnåtts, dvs. användningenläggande med om

konvertering har minskat i avseddtvångsvård, tvångsåtgärder samtav
stärkts. Vidare skallutsträckning och patientens rättssäkerhet harom

analysera och utvärdera nuvarande regler och tillämpningenvi av
reglerna vidavseende på samhällsskyddet, däribland i LRVdessa med

frigâng.utskrivning, permission och s.k.
medockså uppmärksamma eventuella problemKommittén skall

och föreslå lämpligatillämpningen lagstiftningen i vid meningav
informationslämnandet från förtroende-Vi skall utreda huråtgärder.

skalli övrigt till stödpersonemanämnder och hälso- och sjukvården
kontakterna för dessa. uppdragetförbättras för underlätta Ikunna att

lagstiftningen förredaktionellingår genomföra översynäven att en av
tillämpningendärmed också underlättaöka tydligheten ochatt av

specificerat uppdragetlagarna. Direktiven, bifogas bilagasom som
behandlasvissa frågor börytterligare särskilt närrmaatt somgenom

kommittén.av

utredningsarbetetInriktningen1.2 av

Kommitténs arbeteUtredningsarbetet inleddes i januari 1996. var
kommit-utsträckning inriktat påunder det första halvåret 1996 i stor

beskriva och analyseradeluppdrag enligt direktiven, nämligenténs att
vid rättspsykiatriskregler för patientens betalningsansvarprinciper och

vård till asylsökande.kostnadsansvaret för rättspsykiatriskvård samt
den oktober 1996redovisade denna del uppdraget 1Kommittén av

rättpsykiatriskdelbetänkandet Vårdavgifter vidavlärrmaattgenom
vård, SOU 1996:141.m.m.

ochmed utvärderingen LPTDärefter har vi fortsatt arbetet av
målundersökning i samtliga länsrätter,har genomförtLRV. Vi en

fr.o.m. den 4avgjordes i länsrätternaavseende alla psykiatrimâl som
samarbete med Social-Vidare har vi iden 22 november 1996.t.o.m.
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styrelsen genomfört insamling uppgifter alla avslutadeen av om
vårdtillfällen enligt LPT under tiden den 1 oktober 1996-den 31 mars
1997 inventering patienter med permission enligtsamt LPT ochen av
LRV den 30 september 1996.

För belysa frågan samverkan kringatt LRV-patienter ochom om
kommunernas stöd till dessa patienter har vi vidare i samarbete med
Socialstyrelsen gjort förfrågan bland de för landstingrepresentanteren
och länens kommunförbund deltar i den uppföljning 1995 årssom av
psykiatrireform Socialstyrelsen för närvarande genomför påsom
regeringens uppdrag. Vi har från Socialstyrelsens regionala till-
synsenheter inhämtat användningen vissa tvångsåt-rapporter om av
gärder.

För inhämtande synpunkter lagstiftningen harav om m.m.
ordföranden, sekretariatet, ledamöterna och vissa varit påexperter
studiebesök på Karsuddens sjukhus på Norrlands Universitets-samt
sjukhus i Umeå. Vi har vid dessa tillfällen fått del synpunkter frånav
patienter, anhöriga, olika kategorier sjukvårdspersonal frånsamtav
personal från olika förtroendenåmnder. Vid studiebesöket på Norr-
lands Universitetssjukhus i Umeå har vi fått del synpunkteräven av
från personal anställd inom socialtjänsten i Umeå kommun.som var
Vi har vidare i Stockholm hållit hearing med anhöriga och patienteren
för del deras synpunkter LPT och LRV detatt gällernärsamtav
vårdens innehåll.

Vi har hållit två forskarseminarier för del synpunkter frånatt av
forskning tvångsvård. Doktor Lars Kjellin har hållit anförandeettom

sin doktorsavhandling Coercion in Psychiatric Care och docentenom
i medicinsk etik och praktisk filsosofi Tore Nilstun har hållit ett
föredrag med utgångspunkt från nordisk studie där han jämfören
tvångsvårdslagstiftningama i de nordiska länderna. Docent Agneta
Nilsson har inför kommittén hållit föredrag s.k. farlighetsbe-ett om
dömningar vid rättspsykiatrisk vård och professor Sten Levander har
inför kommittén föreläst psykiatriska sjukdomar.om

Ordföranden och sekretariatet har vidare varit studiebesök
RMV:s rättpsykiatriska avdelning vid Huddinge sjukhus.

Vi har skickat enkäter till samtliga förtroendenämnder frågormed
stödpersonsverksamheten. Enkäter har också tillställts vissaom

polismyndigheter med frågor de uppgifter polisen i vissa fallom som
har i samband med intagning patienter för psykiatrisk tvångsvård.av

För få jämförelser med regelsystemet i andra länder haratt
sekretariatet besökt Sundhedsstyrelsen och Sundhedsministeriet i
Köpenhamn och Sosial- och Helsedepartementet i Oslo.

Kommittén har vidare samrått med Straffansvarsutredningen som
avlämnande betänkandet Straffansvarets SOU 1996:185 igränser
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1997.januari
till lag psykiatriskarbete har resulterat i förslagKommitténs ny om

rättspsykiatrisk vård.tvångsvård och lag omny
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2 Bakgrund

2.1 Allmänt lagstiftningendenom nya

2.1.1 Lagen 1991 :1128 psykiatrisk tvångsvårdom

Inledning

Den övergripande lagen på hälso- och sjukvårdens område hälso-är
och sjukvårdslagen 1982:763, HSL. reglerar enskild ochLagen
offentlig vård på både sjukhus och andra vårdinrättningar och den
gäller för såväl somatisk psykiatrisk vård. HSL innehåller ingasom
regler vård tvång.Vidmed sidan HSL finns emellertid deom om
psykiatriska tvångslagarna. Den allmänna regleringen tvångsvårdom
finns i lagen 1991:1128 psykiatrisk tvångsvård LPT medanom
regleringen tvångsvården för psykiskt störda finnslagöverträdareav
i lagen 1991:1129 rättspsykiatrisk vård. båda träddeDe lagarnaom

kraft deni 1 januari 1992 och lagen 1966:293 beredandeersatte om
sluten psykiatrisk vård i fallvissa LSPV.av
I förarbetena till 1990/91:58 syftet med deLPT prop. attanges

regler föreslås i propositionen lagstiftningen påär attsom anpassa
området till den starkt begränsadutveckling användningmot av

Ändamålettvångsvård inom psykiatrin. med tvångsvårdägtsom rum
skall den har oundgängligt behov psykiatrisk vård,att ettvara som av

efter intagning på sjukvårdsinrättning, blir i stånd attsom ges en
medverka till fortsatta stöd- och behandlingsinsatser i frivilliga former.

LPT tillämpningsområde och förutsättningarna för intagning:s

vilka förutsättningar krävs för tvångsvårdI 3 § LPT attanges som
skall få Villkoren för tvångsvård har utformats med sikte på attges.
sådan vård skall begränsas till vad oundgängligen nödvändigt.ärsom

förutsättningar skall samtidigt uppfyllda. förutsättningTre Envara
skall lider allvarlig psykisk störning. Vidarepatientenattvara av en

sinaskall krävas patienten på grund sitt psykiska tillstånd ochatt av
personliga förhållanden i övrigt har oundgängligt behov psykiat-ett av
risk inte kan patientenvård tillgodoses på sätt änannat attsom genom

heldygnsvård. Ytterligareintagen på sjukvårdsinrättning förär en
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sjukhusvården eller på grundkrävs patienten sig dennemotsätteratt att
försitt psykiska tillstånd uppenbart saknar förmåga uttryckatt geav

i fråga behovet sådan vård.grundat ställningstagandeett om av
skallVid bedömningen patientens vårdbehov beaktas denneomav

farlig för personligatill följd sin psykiska störning är annansav
psykiska hälsa.säkerhet eller fysiska eller

Allvarlig psykisk störning

förutsättningarna förförsta stycket punkt LPTI 3 § l anges som en av
allvarlig psykiskpsykiatrisk tvångsvård patienten lideratt av en

allvarlig psykisk störning i ställetlagen används begreppetstörning. I
psykisk sjukdom och därmedför de i använda begreppenLSPV

jämställd psykisk abnormitet.
f. vad med allvar-1990/91:58 86 utvecklasI s. som menasprop.

proposition bl.a.Socialministern anför i nämndalig psykisk störning:
bör i första hand räknasföljande. Till allvarlig psykisk störning

störd realitets-således tillstånd medtillstånd psykotisk karaktär,av
hallucina-vanföreställningar,värdering och med symtom typenav

vidare psykiskTill följd hjärnskada kantioner och förvirring. enav en
realitetsvärde-med stördfunktionsnedsättning allvarlig demensartav

uppkomma.förmåga till orientering i tillvaronring och bristande
Även till allvarligmed självmordstankar räknasallvarliga depressioner

personlighetsstör-föras svårartadepsykisk störning. Vidare bör dit
invalidiserandekaraktärsstörningar exempelvis vissaningar neuroser

genombrott psykoskaraktär.personlighetsstörningar med impulsoch av
sådanaktualiseras krisreaktionTvångsvård kan vidare ärnär atten

funktionsnivån blir så uttalad denpå den psykiskapåverkan äratt av
enligt nämndapsykisk störning börpsykotisk Till allvarligart. pro-

psykoser kan drabbaalkoholpsykoser ochposition hänförasäven som
Även funktionsnedsättningnarkotikamissbrukare. psykisk somen

åldersdement beteende kansig uttryck iberor på åldrande och tarsom
störning tillämpligt.allvarlig psykiskså kraftig begreppet ärattvara

i förstånds-utvecklingsstörda gäller enbart hämningpsykisktFör att
tvångsvård.grund för psykiatriskutvecklingen inte skall kunna utgöra

skall ske utifrånstörning allvarligBedömningen psykisk ärom en
och grad.både störningens art
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behov psykiatrisk vårdOundgängligt av

framstår oundgängligt.Vårdbehovet skall sådant detattvara som
aktuella skedet det inteBehovet skall oundgängligt i det och ärvara

det sig oundgängligt endast på sikt. Vidare skalltillräckligt att ter
föreligga på grund allvarliga psykiska störningen.vårdbehovet denav

avgörandeFramför allt risken för patientens liv eller hälsa skall vara
Vid bedömningenfrågan tvångsvård patientensprövas.när avom
mån risk föreligger för hans livvårdbehov måste alltså i vadprövas

vård kommer till stånd intagningeller hälsa, inteom genom en
för vård.sjukvårdsinrättning psykiatrisk

skall inte endast med utgångspunkt i detVårdbehovet prövas
också med hänsyn till patientenspsykiska störningstillståndet utan

levnadsförhållanden och relationer till omgivningen. T.ex. kanhans
underdrogmissbruk skäl för patienten leverintensivt utgöra attett

psykiatriskförhållanden han har oundgängligt behovsådana att ett av
psykiska tillstånd och situa-vård. samlad bedömning patientensEn av

allvarligt psykiskt störde patientention i övrigt måste Kan dengöras.
eller miljö intagningfå tillräckligt stöd i sin utan enegen arman

får tvångsvård inte förarbetena till lagensjukvårdsinrättning Iges.
vård inte kan helt undantagslöst.uttalas kravet på fortlöpande görasatt

alla omständigheter faktisktinnebär inte patienten underDetta krav att
skallmåste vårdinrättningen helt avbrott. Detvistas utan vara

permission från sjukvårdsinrättningen.möjligt patientenatt ge

inställning till vårdenPatientens

förförsta den tredje förutsättningenstycket 3 LPTI 3 § anges
sjukvårds-sig vård påtvångsvård, nämligen patienten motsätteratt en

tillstånd uppenbarttill följd sitt psykiskainrättning eller hanatt av
grundat ställningstagande iförmåga uttryck försaknar att ettge

skall patienten enligt huvud-frågan. lagen skall bli tillämpligFör att
skall ställning tillvård. vård patientenregeln sig Denmotsätta tasom

föreningpsykiatriska vård iden oundgängliga behövligaär som ges
bestämmelsen följersjukvårdsinrättning. Avmed intagning på atten
psykiatrisk tvångsvårdbeslutadet finns begränsat attutrymme om

detnödvändig vård, nämligeninte sigpatientenäven motsätter omom
tillstånd finns starka skäl för detta.på grund patientens psykiskaav

i vissa fallbli aktuellt tillämpa bestämmelsenkan således närDet att
erbjuden vård medgodtagandedet framstår klart patientensatt avsom

allvarligttill hans psykiska tillstånd inte kanhänsyn menatanses vara
vård vårdinrätt-undandra sig nödvändigoch han kan väntasatt
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ningen. kanDet också så patienten helt avskärrnad frånärattvara
verkligheten och inte kan uttryck för vilja i vârdfrågan.ge en egen
Denna situation kan uppkomma följd omfattandet.ex. ettsom av
missbruk droger.av

Intagning för tvångsvård

Bestämmelserna i 4-6 §§ reglerarLPT förfarandet vid intagning för
psykiatrisk tvångsvård. I 4 § nämnda lag stadgas beslutatt ett om
intagning sjukvårdsinrättning för tvångsvård inte får fattas utanen

läkarintyg vårdintyg har utfärdats, vilket det skall framgåatt ett av
det föreligger sannolika skäl för tvångsvård patienten. Vårdinty-att av

skall grundas på särskild läkarundersökning. Initiativ tillget en
läkarundersökning för vårdintyg kan komma från läkare it.ex.
öppenvården, socialtjänsten eller anhöriga till patienten. §I 5 nämnda
lag stadgas vårdintyg får utfärdas endast i omedelbar anslutning tillatt
läkarundersökningen. Frågan intagning för tvångsvård skall enligtom
6 § LPT skyndsamt efter undersökningavgöras patienten och senastav
inom 24 timmar efter patientens ankomst till vårdinrättningen. Ett
beslut intagning får inte grundas på vårdintyg äldreär änettom som
fyra dagar. Beslutet intagning fattas chefsöverläkaren vidom av en
enhet för psykiatrisk vård. Intagningsbeslutet får inte fattas av samme
läkare har utfärdat vårdintyget.som

vångsvårdT efter beslut rättenav

Tvångsvård grundar sig på vårdintyg och läkares in-ettsom en
tagningsbeslut får pågå i högst fyra veckor från dagen för beslutet om
intagning. Bedöms det patient behöver vård under längre tidatt en ges

fyra veckor skall chefsöverläkarenän enligt vad föreskrivs i §7som
föreLPT utgången fyraveckorstiden skriftligen ansöka hos länsrät-av

medgivande till sådan vård. Bestämmelsen innebär obliga-ten attom
torisk domstolsprövning skall ske innan frihetsberövande får fortsätta

den inledande vårdperioden.utöver Sker inte ansökan inom den
angivna tiden till länsrätten upphör tvängsvården enligt 28 § ochLPT
patienten får inte längre kvarhållas på vârdinrättningen sin vilja.mot

ansökanI till länsrätten skall vilka omständigheter utgöranges som
grunden för tvängsvården och vilka överväganden har gjortssom
rörande vård i form för patienten. I 8 § LPT föreskrivs attannan

på ansökan chefsöverläkaren får beslutarätten fråganav om om
fortsatt tvångsvård. Om bifaller ansökan, får vården pågå underrätten
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högst fyra månader räknat från dagen för intagningen. 9I § LPT
föreskrivs efter ansökan chefsöverläkaren får medgerättenatt attav
tvångsvården fortsätter den längsta tiden enligtutöver 8 Med-
givande får lämnas för högst månader gången, räknat frånsex
prövningstillfället. 10 § nämnda lag föreskrivs ansökanI att om en av
chefsöverläkaren enligt 7 eller 9 § kommitLPT in till inom denrätten
stadgade vårdentiden får fortsätta i avvaktan på beslut. Avslårrättens

vårdenansökan skall upphöra omedelbart.rätten

Övergångfrån frivillig vård till tvångsvård

I 11-13 §§ LPT regleras frågan konvertering. Med konverteringom
patient intagen sjukvårdsinrättning förärattavses en som en

vård frivilligpsykiatrisk i form överförs till psykiatrisk tvångsvård. I
föreskrivs11 § LPT patient intagen på sjukvârdsin-äratt om en en

rättning för frivillig psykiatrisk vård, får chefsöverläkaren vid den
enhet där patienten vårdas, hinder vårdintyg inte harutan att ut-av
färdats, besluta tvångsvård förutsättningarvissa uppfyllda.när ärom
För konvertering skall möjlig krävs förutom förutsätt-att attvara
ningarna för bereda tvångsvård enligt 3 § LPT uppfylldaäratt att

till följdpatienten sin psykiska störning kan befaras komma attav
allvarligt skada själv någonsig eller annan.

Konvertering aktualiseras främst patient förintagennär ären som
frivillig psykiatrisk vård enligt HSL uttryck för han vill lämnaattger
sjukvårdsinrättningen han oundgängligen behöver vården där.trots att
Ställning måste då omgående till beslut tvångsvård skalltas om om
fattas. Utan konverteringsbeslut får patienten inte hindras lämnaett att
sjukvârdsinrättningen. Farebedömningen i konverteringsfallen skall

förrisken allvarlig skada, självmord eller risk för våldsbrottt.ex.avse
någon skadaMed främst fysisk skada ävenmot annan. avses men

psykisk skada någon i omgivningen kan för formiutsättassom av
hot eller trakasserier.t.ex.

beslutNär har fattats tvångsvård enligt 11 skall chefsöver-om
läkaren enligt 12 § LPT skyndsamt och inom fyra dagar frånsenast
dagen för beslutet ansöka hos länsrätten medgivande till tvångs-attom
vården fortsätter. I 13 § nämnda lag föreskrivs medgerrättenatt om

tvångsvård har beslutats enligt 11 § fortsätter får den pågåatt som
under högst fyra månader, räknat från dagen för chefsöverläkarens
beslut. Om det blir aktuellt tvångsvårdmed denna tid tillämpasutöver

bestämmelser vid fortsatt tvångsvård enligt 9 § LPT.samma som
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Övergång från rättspsykiatrisk vård till tvångsvård enligt LPT

vårdNär enligt 15 § lagen 1991:1129 rättspsykiatrisk vård skallom
upphöra, häktad eller anhållen skall frigivas ellernär närt.ex. en en

skall friges från intagning i kriminalvårdsanstalt, får chefs-person
överläkaren vid den enhet där patienten vårdas, hinderutan attav
vårdintyg inte utfärdats, besluta tvångsvård enligt LPTom om
förutsättningarna enligt 3 § denna lag föreligger.

Vården

finnsI 15-23 §§ LPT bestämmelser innehållet vården.isom avser
Vård enligt lagen på sjukvårdsinrättning drivsges en som av en
landstingskommun. En behandlingsplan skall efterupprättas snarast att
patienten har tagits in för tvångsvård. Om det kan ske skall samråd

med patienten angående vården. Frågor behandlingenäga rum om
emellertid chefsöverläkaren vid den enhet däravgörs ytterst av

patienten vårdas.
I 18 § föreskrivs patient får hindras lämnaLPT vårdin-att atten

rättningens område.
I 19-20 §§ LPT finns bestämmelser tvångsåtgärder i vissaom som

fall får tillgripas patienten. I 19 § första stycket nämnda lag sägsmot
det finns omedelbar fara för patienten allvarligt skadaratt attom en

sig själv eller någon får patienten fastkortvarigt medspännasannan
bälte eller anordning. Om det föreligger synnerliga skäl, fårannan
beslutas patienten skall hållas fastspänd längre vadänatt som anges
i första stycket. 20 § LPT föreskrivs patienten får hållas avskildI att
från övriga patienter endast det nödvändigt grundär attom av
patienten försvåraraggressivt eller störande beteende allvarligtgenom
vården de andra patienterna.av

I 21-24 §§ LPT finns bestämmelser bl.a. reglerar attsom en
patient inte får inneha alkohol, narkotika eller egendomannan som
kan skada honom själv eller någon inom vården.annan

I 25 § föreskrivs chefsöverläkaren fårLPT patienten tillståndatt ge
under viss del vårdtiden vistas utanför sjukvårdsinrättningensatt av

område. Tillstånd får för återstoden vårdtiden, det finnsges av om
skäl åtgärden angelägen för förbereda tvångsvår-äratt anta att att att
den upphör. föreskrivsI 26 § LPT chefsöverläkaren får återkallaatt

tillstånd enligt 25 § LPT.ett
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Tvångsvårdens upphörande

det inte längre finnsNär förutsättningar för psykiatrisk tvångsvård
skall chefsöverläkaren vid den enhet där patienten vårdas genast
besluta tvångsvården skall upphöra 27 § LPT. Fråganatt om
tvångsvårdens upphörande skall fortlöpande. Patienten kanövervägas
i princip helst ansöka vårdens upphörande. Det ställs intenär som om
några krav hur ansökan skall En muntligt framfördgöras.en
begäran patienten tillräcklig. Beslutet skall däremotärav vara
skriftligt innehållaoch skälen för beslutet. avslagsbeslut kanEtt
överklagas till länsrätten enligt 33 § LPT.

föreskrivsI 28 § LPT tvångsvården upphör, inte ansökanatt om en
medgivande till tvångsvård har kommit in till länsrätten deninomom

tid i 9 eller denna lag.12 §som anges
29 § följer intagning för psykiatrisk tvångsvård underAv LPT att

vissa förutsättningar inte hindrar verkställigheten beslut omav
utvisning eller utlänming. störning och behovavvisning, Patientens av

vård i Sverige kan i och för sig humanitärt skäl för fåutgöra ett att
i Sverige avlägsnandebeslut fattat underärstanna ettmen om -

hänsynstagande till samtliga omständigheter skall enligt vad som-
förarbetena intagning för tvångsvårdi beslut psykiatrisksägs ett om

inte hindra verkställigheten avlägsnandebeslutet. Patienten måsteav
emellertid i sådant tillstånd han klarar myndighetDenatt attvara resa.

skall verkställa avlägsnandebeslutet måste begära tvångsvårdenattsom
chefsöverläkaren därefter besluta tvångs-skall upphöra och har att om

upphöra.vården kan

Stödperson

begärI 30 § LPT föreskrivs stödperson skall patientenatt utsesen om
patienten inte sig det.det och i vissa andra falläven motsätterom

Enligt förarbetena till lagstiftningen bör uppgiften för Stödpersonen
allmänt för stöd patienten behöverpersonligtsett attvara svara som
på tvångsvård. börgrund frihetsbegränsningen vid Insatsernaav avse

förordnande erhålls till dess tvångsvården upphör.tiden från det att
offentligt biträde i mål psykiat-Patienten har visserligen tillrätt ett om

har andra viktiga uppgifterrisk tvångsvård, Stödperson attmen en
biståsamband med psykiatrisk tvångsvård. Stödpersonen skallfylla i

Stöd-personliga frågor så länge han tvångsvård.patienten i ges
stöd-besöka patienten vårdinrättningen ochhar rätt attpersonen

förhandling inför domstol.har vid muntligrätt närvaraattpersonen en
beträffande uppgifterStödpersonen skyldig iaktta tystnadspliktär att



90 Bakgrund SOU 1998:32

patientens hälsotillstånd eller personliga förhållanden i övrigt,om som
han fått kännedom i sin verksamhet stödperson. nämndDenom som

har hand landstingskommunens förtroendenämndsverksarnhetsom om
stödpersonen. Sekretess enligt 7 kap. § sekretesslagen gällerlutser

för ledamöter och tjänstemän vid förtroendenänmderna.av
Enligt 31 § LPT det chefsöverläkaren vid den enhet därär

patienten vårdas skall anmäla till förtroendenämnden det kannärsom
finnas skäl stödperson. Anmälan skall alltid göras näratt utse en
chefsöverläkaren ansöker till länsrätten medgivande till fortsattom
tvångsvård, patienten överklagar chefsöverläkarens beslutnär om
intagning och patienten överklagar chefsöverläkarens beslutnär att
avslå begäran tvångsvården skall upphöra.atten

Överklagande

32 § stadgas patienten får överklaga chefsöverläkarensI LPT beslutatt
intagning för tvångsvård enligt eller 14 § denna lag.llom

Överklagandet skall ske till länsrätten och skall innefattaanses en
begäran tvångsvården skall upphöra. skall föreläggaLänsrättenatt
chefsöverläkaren sig innan länsrätten överklagandet.prövaratt yttra

chefsöverläkarenI 33 § LPT vilka andra beslut deänanges av som
i 32 får överklagas hos länsrätten. beslut får§ Denämnts som som

överklagas avslag på begäran tvångsvården skall upphöra,är atten
beslut förstöring eller försäljning egendom, avslag helt ellerom av
delvis på begäran tillstånd vistas utanför vårdinrättningensattom
område, beslut återkallelse sådant tillstånd och meddelandeom av om
villkor i samband med vistelse utanför vårdinrättningen. I Övrigt får
beslut chefsöverläkaren inte överklagas. Chefsöverläkaren har inteav

någon beslut lagen. Skäl härtill haröverklaga enligträttgetts att
denna åtgärder lämpligen bör ingå i läka-inteangetts att typvara av

arbetsuppgifter.rens
Föreskrifter tidsfristen för överklagande beslut finns i 23 §om av

förvaltningslagen och § förvaltningsprocesslagen. Besvärstiden7 är tre
veckor från den dag patienten fick del det beslut överklagas.av som

Handläggningen domstoli

finns domstol. EnligtI 34-38 §§ LPT regler handläggningen iom
på34 § denna lag frågor enligt lagen ankommer läns-prövas som

den länsrätt inom domkrets sjukvårdsinrättningenrätten, ärav vars
belägen.
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Det regelär angeläget få fråga psykiatrisk tvångs-attsom en om
vård prövad skyndsamt. Stadgande härom finns i 35 § första stycket
LPT. I andra stycket mål hos länsrättensägs skall tillatt ett tas upp
avgörande inom åtta dagar från den dag då ansökan eller skrivelsen
med överklagandet kom in till länsrätten. Denna tid får dock förlängas

det behövs ytterligare utredning eller någon särskildom om annan
omständighet det nödvändigt.gör

Enligt 9 § förvaltningsprocesslagen förfarandetär vid allmän för-
valtningsdomstol skriftligt. Med hänsyn till betydelsen ornhän-ettav
dertagande för tvångsvård skall emellertid länsrättens prövning av
förutsättningarna för psykiatrisk tvångsvård enligt 36 § LPT regelsom
ske efter muntlig förhandling. Av sistnämnda bestämmelse framgår att
länsrätten skall hålla muntlig förhandling i målet det inte ärom
uppenbart obehövligt. Det kan uppenbart obehövligt hållaattvara
muntlig förhandling, sådan nyligen har hållits i föregåendeettom en
mål rörande patient och omständigheter vikt inte harsamme nya av
tillkommit efter förhandlingen.

Muntlig förhandling skall enligt 37 § LPT hållas på vårdinrättning-
inte särskilda skäl talar för något Patienten och chefs-en om annat.

överläkaren skall i de flesta fall närvarande vid förhandlingen.vara
Patientens tillstånd kan emellertid någon gång föranleda undantag från
detta krav. föreskrivsDet därför patienten ska närvarandeatt vara om
hans psykiska tillstånd medger detta. Chefsöverläkaren skall höras om
det inte uppenbart obehövligt.är Stödpersonen har vidrått närvaraatt
förhandlingen och skall möjligt underrättas förhandlingnärom om
skall hållas.

Vidare skall, det behövs, länsrätten i mål enligt denna lagettom
höra lämplig sakkunnig vid muntlig förhandling. Möjligheten höraatt

sakkunnig har införts för bidra till länsrätten fåratt atten upp-
kommande medicinska eller andra frågeställningar tillräckligt belysta.
För underlaget för länsrättens bedömning argumentering iatt av
medicinska frågor skall bli så möjligt har tillfogats regelgott som en

medger den sakkunnige får ställa frågor till chefsöverläkarenattsom
och patienten.

Övriga bestämmelser

39-49I §§ finnsLPT bestämmelser bl.a chefsöverläkarensom
delegationsrätt 39 §, möjlighet dispens från kravet påattom ge
legitimation för läkare utfärdar vårdintyg 40 §. I 41 § LPTsom
föreskrivs beslut intagning på sjukvårdsinrättningatt samtom en
ansökan till länsrätten tvångsvård skall få ske och med-att rättens
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gällasådan ansökan fortsättergivande i anledning att omav en
sjukvårdsinrättning. 42 § nämndatill Ipatienten förs över en annan

bemyndigandeeller efter regeringensföreskrivs regeringenlag att
sakkunniga biståförordna särskildaskall för viss tidSocialstyrelsen att

44 § LPTfinns i 43 § LPT. IBestämmelser sekretessrätten. om
han självfyllt femton år harpatienten harföreskrivs rätt attatt om

börpatientärenden enligt lagen. Enföra talan i mål och ärsom yngre
och det kanför utredningentillhöras det attär antasnyttaom

förarbetena torde detEnligtskada höras.patienten inte atttar av
tvångs-psykiatriskundantagsfall bli aktuelltendast iemellertid att ge

underår. Som harunder femtonnågon nämntsvård är straxsom
till den ifrågasättainställningprincip patientens§ det i3 LPT är egen

betydelse vid bedömningsjälvständigtvångsvården skall tillmätassom
gällertvångsvård uppfyllda. Dettaförförutsättningarna är oavsettom

femton år,beträffande den underinnebär därförålder och är trotssom
detdomstol i vårdfrågan,införbehörighan inte attär attatt processa

erbjuds.vårdställning till denskallhanär ta somsom
anledningfinns skäligföreskrivs det§ LPTI 47 attatt antaatt om

farlig förstörning ochallvarlig psykisknågon lider är annansenav
omedelbarbehövereller i övrigteller livpersonliga säkerhet eget

honom i avvaktanomhändertapolismyndigheten tillfälligthjälp, får
sådan hjälp.honomsjukvårdspersonal kanhälso- ochatt ge

med stöd lagenvårdasföreskrivs patient48 §I LPT att avsomen
Chefsöverläkarendettillstånd medgerså hansskall snart genom

anlita ombud ellerbeslut,överklaga vissasinupplysas rätt attattom
rättshjälpslagenbiträde enligträttshjälp offentligtfåbiträde, att genom

enligt vadChefsöverläkaren skallstödperson.få hjälpoch att av en
uppgifterSocialstyrelsenfortlöpande lämna§i 49sägs omsom

denna lag.vidtagits enligtharåtgärder som

rättspsykiatrisk vård1991:11292.1.2 Lagen om

lagöverträdare intagnatvångsvårdenpsykiatriska ärRegler för den av
handförstagäller irättspsykiatrisk vård. Lagensärskild lagi omen

brottspåföljd ellerpsykiatrisk tvångsvård somsomsom gespersoner
bl.a.regleraskriminalvårdsanstalt. I lagenintagna ihäktade eller ärär

den skallochvården skall utformasvård, hurförutsättningarna för var
gäller denlagen§ LRVbedrivas. I 1 sägs att som

vårdrättspsykiatriskdomstol skallbeslutefter gesav
rättspsykiatriskförenhethäktad eller intagenanhållen,är en

undersökning
kriminalvårdsanstalt.tillskall förpassasi ellerintagenär en
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Förutsättningar för domstol skall kunna besluta överlämnandeatt om
till rättspsykiatrisk vård

Den lider allvarlig psykisk störning och begått brottettsom av en som
för vilket påföljden inte bedöms kunna vid böter kan överläm-stanna

till rättspsykiatrisk vård. förutsättningEn det med hänsyn tillär attnas
den tilltalades psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt

påkallat han intagen på sjukvårdsinrättningär för psykiatriskäratt en
vård förenad med frihetsberövande och tvång kap.31är annatsom

§ första3 stycket brottsbalken, Enligt andraBrB. stycket nyssnämnda
lagrum får beslutatingsrätten särskild utskrivningsprövning detom om
till följd den psykiska störningen finns risk för lagöverträdarenattav
återfaller i brottslighet, allvarligt slag.ärsom av

När det gäller upphörande rättspsykiatrisk vård särskildutanav
utskrivningsprövning gäller motsvarande regler vid psykiatrisksom
tvångsvård i övrigt.

Strajfrättslig särreglering

Enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken kan åtalsunderlåtelse medges om
psykiatrisk vård eller insatser enligt lagen 1993:387 stöd ochom

till vissaservice funktionshindrade kommer till stånd. Som förut-
härförsättning gäller något allmänt eller enskilt intresse inteatt

åsidosätts.
kap.I 29 3 § brottsbalken möjlighet till nedsättaatt ettges en

straff brottet har begåtts under påverkan allvarlig psykiskom av en
Vidarestörning. får den begått brott påverkanundersom av en

psykiskallvarlig störning inte dömas till fängelse enligt 30 kap. 6 §
brottsbalken. Nyssnämnda lagrum vidare möjlighet beslutaatt attger

psykiskt störd lagöverträdare skall fri från påföljd.en vara

Beslut rättspsykiatrisk vårdom

4 §I LRV den anhållen, häktad eller intagen påsägs äratt som en
enhet för rättspsykiatrisk undersökning får rättspsykiatrisk vårdges

han1 lider allvarlig psykisk störning, han2 med hänsynom av en
till sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt har
behov psykiatrisk vård kan tillgodoses han ärattav som genom
intagen på sjukvårdsinrättning och 3 han sig sådan vårdmotsätteren
eller på grund sitt psykiska tillstånd uppenbart saknar fönnåga attav

uttryck för grundat ställningstagande i frågan.ettge
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§ regleras förfarandetI 5 LRV vid intagning för sådan rättspsykiat-
risk vård i huvudsak4 I ordning bör enligtsom avses samma
förarbetena 1990/91:58 gälla vidprop. intagning för psykiatrisk
tvångsvård i de aktuella fallen enligt den allmänna regleringennu som

psykiatrisk tvångsvård. Undantag fallgäller i de då patienten redanav
har tagits in för rättspsykiatrisk undersökning. I detta fall räcker det
med beslut vederbörande läkare för tvångsvårdpsykiatrisk skallattav
få Ett undantag från kravet på vårdintyg gäller fall dåi deannatges.
den häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt genomgårär ärsom
frivillig vård på vårdinrättning godkänd regeringen förären som av
tvångsvård. Med hänsyn till patienten i de aktuella fallen äratt nu
frihetsberövad på grund har det det också här äransetts attannan
tillräckligt chefsöverläkaren vid inrättningen, efter prövningatt av
förutsättningarna för tvångsvård, beslutar sådan vård kanatt ges.

Vården

Vid rättspsykiatrisk vård gäller i tillämpliga delar bestämmelserna
angående vården i 8§ LRV. 8§ LRV finns vidare be-LPT I

innebär Kriminalvårdsstyrelsen och i vissa fallstämmelser attsom
regeringen får besluta vissa inskränkningar eller skickaatt ta emotom
försändelser, besök eller samtala i telefon medatt ta emot att
utomstående. När det gäller frågan tillstånd under viss delatt avom

utanför sjukvårdsinrättningen gäller bestämmelsernavårdtiden vistas
för den genomgår rättspsykiatrisk vård efter besluti LPT avsom

särskild utskrivnings-domstol enligt 31 kap. 3 § brottsbalken, utan
prövning 9 § LRV.

rättspsykiatrisk vård med särskildBeträffande den genomgårsom
efter beslut domstol fråganutskrivningsprövning prövas omav

utanför sjukvårdsin-tillstånd under viss del vårdtiden vistasatt av
område länsrätten efter ansökan chefsöverläkarenrättningens av av

särskilteller 10 § Vid sin prövning skall länsrättenpatienten LRV.
särskildden brottslighet föranlett beslutetbeakta arten som omav

brottslighet ochutskrivningsprövning, risken för återfall i verkan av
patienten har genomgått. kanden vård och behandling Länsrättensom

chefsöverläkaren överlämna denne beslutaefter ansökan att omav
område.vistas utanför vårdinrättningenstillstånd för patienten att

i kriminalvårdsanstalt ochBeträffande den intagenär somsom
rättspsykiatrisk vård frågan tillstånd vistasgenomgår avgörs attom

Kriminalvårdsstyrelsen efterutanför sjukvårdsinrättningens område av
ansökan chefsöverläkaren eller patienten 11 § LRV.av

nämligenjuli 1995 infördes två bestämmelser i LRV,Den 1 nya
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10 § och 18 Den bestämmelsen i 10 § reglerar vada a nya a som
skall gälla frigångvid för patienter rättspsykiatrisk vård medsom ges
särskild utskrivningsprövning. I 18 § stadgas beslut enligt 10att etta

§ inte överklagbart.år Med frigång patienten påa attmenas egen
hand vistas inom sjukvårdsinrättningens område utanför sinmen
vårdavdelning. Chefsöverläkaren vid sjukvårdsinrättningenhar tidigare
beslutat frigång. Enligt den bestämmelsen, vilken har införtsom nya
för stärka samhällsskyddet i den rättspsykiatriska vården,att krävs för
vistelse utanför vårdavdelningen inom sjukvårdsinrättningen attmen
chefsöverläkaren har fått medgivande länsrätten tillstånd tillattav ge
sådan vistelse. Förändringen syftar enligt förarbetena prop.
1994/95:l94 till det sker prövningatt garantera att en noggrann av
i vilken utsträckning patient bör möjlighet till frigång. Enligten ges
andra stycket bestämmelsen skall länsrätten vid sin prövningav av
chefsöverläkarens ansökan särskilt beakta den brottslighetarten av som
föranlett beslutet särskild utskrivningsprövning, risken för återfallom
i brottslighet och verkan den vård och behandling patientenav som
genomgått. Länsrätten skall vidare särskilt beakta säkerhetsförhållande-

vid sjukvårdsinrättningen, vårdinrättningens rutiner fört.ex.na att
förebygga patient avviker under frigång. Härav följeratt att etten
medgivande avseende viss patient upphör gälla patientenatten om
flyttas till sjukvårdsinrättning. Medgivandet kan tillsen annan ges
vidare eller för viss tid. Ett medgivande kan återkallas.

Upphörande rättspsykiatrisk vårdav

Beträffande den genomgår rättspsykiatrisk vård brottspåföljdsom som
särskild utskrivningsprövning skall motsvarande förfarandeutan gälla

i frågan vårdens upphörande enligt den allmänna regleringenom som
psykiatrisk tvångsvård. Vården skall upphöra patienten inteav om

längre lider allvarlig psykisk störning eller det inte längre medav en
hänsyn till hans psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt

påkallat han intagenär sjukvårdsinrättningär för psykiatriskatt en
vård, förenad med frihetsberövandeär och tvång 12 §annatsom
LRV.

Rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken särskildutan
utskrivningsprövning får pågå under högst fyra månader räknat från
den dag då domstolens beslut blev verkställbart 13 § LRV. Efter
ansökan chefsöverläkaren får länsrätten medge den rättspsykiat-attav
riska vården fortsätter den nämnda längstautöver tiden. inteHar en
ansökan medgivande till fortsatt rättspsykiatrisk vård kommit in tillom
länsrätten inom den i 13 § angivna tiden upphör den rättspsykiatriska
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vården 14 §.
gällersärskild utskrivningsprövningvården förenats medHar att

följd den psykiskaså det inte längre tillvården skall upphöra snart av
särskildföranlett beslutetstörningen hos patienten, ut-omsom

återfaller i brottslighetfinns risk för denneskrivningsprövning, att
tillheller med hänsynslag och det inteallvarligtär annarssom av

förhållanden i övrigt påkallattillstånd och personligahans psykiska är
för psykiatrisk värd,på sjukvårdsinrättninghan intagenäratt somen
tvång 16 § LRV.frihetsberövande ochförenad medär annat

vårdenrättspsykiatrisk värd i de fallupphörandefrågaEn avom
länsrättenutskrivningsprövningmed särskildförenad prövasär av

räknatinom fyra månaderchefsöverläkarenefter anmälan senastav
Därefter skallblivit verkställbart.domstolens beslutfrån den dag då

från den dag dåsjätte månadinom rättenanmälan göras senastvar
meddelade beslut i frågan.

eller påhäktaddet, beträffande den sätt ärNär är annatsom
finns förut-brott, inte längremed anledningberövad friheten av

beslutas vårdenrättspsykiatrisk vård, skallsättningar attgenastatt ge
patienten inte längreskall upphöraupphöra. Vårdenskall närsenast

häktning hävs.ordning,frihetsberövad i närär t.ex. enannan
vårdrättspsykiatriskfrågan upphöranderegleras§ LRVI 17 avom

utvisning och utlämning.med avvisning,i samband

Överklagande

chefsöverläkaren patientenbeslutuppräknas de18 § LRVI somav
överklagamämligenkan

rättspsykiatrisk vårdförintagning enligt 5 §beslut om
rättspsykiatrisk vård skall upphörapå begäran2. avslag atten

sjukvårdsinrättningensvistas utanförbegäranavslag på atten
område

sjukvårdsinrättningensutanförtillstånd vistasåterkallelse4. attav
område

egendom.förstöringförordnande avav

chefsöverläkarenlämnabeslut länsrättenanförtsSom är attett avovan
§.frigång överklagbart 18intetill beslutamedgivande att aom

Kriminalvårdsstyrelsensöverklagafår patienten§ LRVEnligt 19
skickaellerbl.a.inskränkningar ibeslut rätten emotatt taom

sjukvårdsinrättningensutanförvistasoch tillståndförsändelser att
område.

patienten fårlänsrättenöverklaga beslutfårAllmän åklagare attav
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vistas utanför sjukvårdsinrättningens område, beslut länsrätten attav
delegera fåbeslutsrätten angående patienten skall vistas utanförom
sjukvårdsinrättningens beslutområde till chefsöverläkaren attsamt om
vården åklagaren skall ha besvärs-skall upphöra 20 § LRV. För att

måste anmält till före beslutet detta kan kommahan harätt rätten att
sådan får beslutetöverklagas. anmälan gjorts, inteHaratt en

dessförinnanverkställas förrän har vunnit laga kraft eller hardet rätten
kommer överklaga.underrättats åklagaren inte attattom

domstolHandläggningen i

tillhänvisas det gäller handläggningen i domstolI 21 § LRV när
motsvarande mål gäller länsrättens medgivanderegler i LPT. I ett som

emellertidtill chefsöverläkaren besluta frigång gäller inteatt om
målet skall till avgörande inom åtta dagar ochkravet att tas upp

detheller kravet muntlig förhandling skall hållas inteinte äratt om
obehövligt.uppenbart

föreskrivs åklagaren det inte uppenbartI 22 § LRV äratt om
innanskall tillfälle sig beslutar i målobehövligt rättenatt yttra ett

permission,avseende frigång eller upphörande vård.av

Övriga bestämmelser

bestämmelser chefsöverläkarensfinns delegationsrätt23 § LRVI om
beslut läkare sjukvårdsinrätt-beträffande vissa inomgentemot annan

LRV regleras frågor förtroendenärnnd och stöd-ningen. 26 §I om
person.

Genomgår vård med särskild utskriv-patient rättspsykiatrisken
ochningsprövning skall chefsöverläkaren, brottet övriga om-om

möjlighet begäraständigheter det påkallat, målsägandengör att attge
underrättad fattas patienten får vistas utanförbli beslutnär attom

sjukvårdsinrättningens område eller vården skall upphöra 28 §att
skall sådan såOm målsäganden önskar underrättelseLRV. en en ges

möjligt vårdinrättningen.och innan patienten lämnarsnart som
så patientens tillståndEnligt 30 § LRV skall chefsöverläkaren snart

överklaga vissa beslut,medger det meddela honom hans bl.a.rätt att
område, fåfå tillstånd vistas utanför sjukvårdsinrättningens attatt att

rättshjälp, och hjälp stödperson.att av en

4 18-0330



98 Bakgrund SOU 1998:32.

2.2 Internationella jämförelser

2.2.1 Konventioner m.m.

De förslag vi lägger fram har i flera avseenden betydelse förstorsom
den enskilde patientens självbestämmande, integritet och värdighet.
Liksom lagstiftningnuvarande våra förslag möjlighet vidtaattger
åtgärder får ingripande i förhållande till den enskildasom anses vara
människan. det finnsI perspektivet det anledning hurövervägaatt
förslagen förhåller sig till de konventioner och andra internationella
dokument mänskliga rättigheter berör lagstiftningenom som om
psykiatrisk tvångsvård. internationellaDe dokumenten består rättsligt

två Dels konventioner folkrättsligt bindande försätt ärtyper.av som
Sverige, dels deklarationer, resolutioner, rekommendationer andraoch
dokument bindandeinte på bör beaktasär sätt,som samma men som

Ävenvid utformningen svenska lagstiftningen.den de sistav om
nämnda dokumenten inte bindande i alla avseenden, kan deär
innehålla grundläggande principer mänskliga rättigheterom som
återfinns i konventioner, i den europeiska konventionen 4t.ex. nov.
1950 angående skydd för de grund-mänskliga rättigheterna och
läggande friheterna Europakonventionen. För alla internationella
dokument mänskliga rättigheter gäller de bör i belysningattom ses av

allmänna förklaring de mänskliga rättigheterna från år 1948,FN:s om
där det bl.a. fastslås ingen må för omänsklig ellerutsättasatt
förnedrande behandling eller bestraffning.

de internationella dokument redovisas i detta kapitelVissa av som
kommer också beröras i anslutning till våra överväganden ochatt
förslag i de följande kapitlen. Det gäller i synnerhet Europakon-

eftersom har antagits mångaventionen den svensk lag och isom
avseenden central betydelse.är av

Europakonventionen

Artikel i Europakonventionen innehåller3 bestämmelse ären som av
betydelse för frihetsberövade eller föremål förärstor personer som

tvångsåtgärd. fastslås ingen för ellerDet må utsättasatt tortyrannan
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Artikel 3
förbjuder inte tvång används med lagligt förstöd,att t.ex. att
genomföra nödvändig psykiatrisk behandling. förRegler användning

tvångsåtgärder på sjukvårdsinrättning måste dock hållas inom denav
i artikel Tvångsåtgärdema får således interam som anges vara av

den eller användas på sådant eller under sådana omständighetersättart
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de omänsklig eller förnedrandeutgör behandling patienten.att en av
I artikel i5:1 Europakonventionen fastslås har tillrättatt envar

frihet och personlig säkerhet. Ingen må berövas sin frihet i deutom
fall i artikel 5:1. Den sinnessjuk kan enligt artikelärsom anges som
5:1 berövas frihetene med stöd lag och i den ordning lagenav som
föreskriver.

Den berövas sin frihet har enligt artikel 5:4 påfordrarätt attsom
lagligheten frihetsberövandet snabbt domstolatt prövas samt attav av

frigivning sker åtgärden inte laglig.ärom
Europadomstolen har i mål Johnson England, dom den 24ett mot

oktober 1997, mål 119/1996/738/937 frågan frihetsbe-prövatnr om
rövandet försöksutskriven från psykiatriskav en person som var
tvångsvård inneburit kränkning artikel 5.1 och 5.4 i Europakon-en av
ventionen. Patienten, överlämnades till psykiatrisk tvångsvårdsom

straffpåföljd i juni 1984, skrevs i januari 1993 efter ha varitut attsom
försöksutskriven sedan juni 1989. Han hade då inte lidit någonav
psykisk sjukdom sedan år 1987 och hade inte heller någon psykisk
störning. Domstolen fann det fortsatta frihetsberövandet efter juniatt
1989 inte förenligt med artikel 5:1 e och det därför skettattvar en
kränkning denna bestämmelse. Domstolen framhöll enligt dessattav
praxis kan inte ha "unsound mind och bli berövaden person anses en
sin frihet inte minimikrav uppfyllda. För det första måsteärtreom
det tillförlitligen visas patienten psykiskt sjuk, för det andraäratt
måste den psykiska störningen sådan det påkallatärattartvara av
med tvångsintagning och för det tredje måste fortsatt frihetsbe-ett
rövande motiveras störningen kvarstår. Domstolen betonadeatt attav
det konstaterande det inte längre föreligger psykiskett attav en
störning inte automatiskt följer patient omedelbart ochatt utanen
villkor skall släppas i samhället. Det kan behövas tids observa-ut en
tion efter det försvunnit för skall kunna bekräftaatt symtomen att man

sjukdomen upphört och det kan krävas vissa villkor ställsatt att upp
till dess det kan konstateras patienten fungerar i liv iatt ett ute
samhället.

Enligt artikel 8:1 i Europakonventionen har och tillrättvar en
skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.
Tvångsmedicinering, isolering, fastspänning och besöksförbud vid
vård enligt LPT och LRV exempel på åtgärder inskränkerär som

till skydd för privatlivet. I skyddet förrätten den personliga in-
tegriteten ingår också skydd medicinska undersökningar, ävenmot
sådana mindre betydelse, psykiatriska undersökningar,ärsom av
kroppsvisitationer, tagande blodprov. Inskränkningar i det isamt av
artikel 8:1 föreskrivna skyddet kan enligt artikel 8:2 godtas endast
under förutsättning de har stöd i lag och de i demokratisktatt ettom
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säkerhet, dentill landetsmed hänsynnödvändigasamhälle är yttre
förebyggandevälstånd,landets ekonomiskasäkerheten,allmänna av

ellersedlighetenhälsovården, skyddandetbrott,oordning och avav
och rättigheter.fri-andra personers

mänskligaför dekommissionenEuropakommissionen Europeiska
försöks-fråganärende 45i ERDrättigheterna har prövatett om

stredenligt tidigare lag, LSPV,tvångsvårdfrånutskrivning mot
hadepatientenförhållandetEuropakonventionen. Detartikel 8 i att

dischargedorder and onlydetention"legally undervarit on aa
innebar enligttill januari 1984december 1977frånprovisional basis

skydd för privatlivet.tillpatientenskränkningkommissionen rättaven
the applicantdischargebeslutet notfann dockKommissionen att to

kränkningdet avsågstöd lag ochhade ipermanently att som varen
protectionfor theeftersom det fattats8 punkt 2enligt artikeltillåten

health".of her
ochframgårEuropakonventionen9:1artikelAv att en somvar

domstol. Enligtprövadfå sin sakskall hafrihetenberövas rätt att av
förhållandestå fritt ibeslutandeskall detEuropakonventionen organet

målet. Europa-till imaktenverkställandesåväl dentill parternasom
detendastintedornstolsprövningkravkonventionens avser

EuropadomstolenuttalandenFleraställning.beslutande organets av
beroendedomstolskaraktären ävenpekar ärårunder att avsenare

detförfarandet hosmed vilkarättssäkerhetsgarantierprocessuellade
beslutande organet omges.

omänsklig ellerförhindrande ochtillEuroparådets konvention tortyr
bestraffningbehandling ellerförnedrande

enligt artikelförbudetkompletterarochår 1987Konventionen antogs
förrättssäkerhetenstärkaSyftetEuropakonventionen.i är3 att

psykiatriskfördem intasfrihetsberövade,människor är t.ex. somsom
sjukvårdsinrättning.tvångsvård på

kommitté,skall detkonventionenartikel i upprättasEnligt l en
skallkonventionentillträttbesök isamband medi stater somsom

detbehandlas ochfrihetsberövade närundersöka hur ärsompersoner
förebyggaochför dessaförhållandenapåkallat, förbättraär personer

ellerbehandlingförnedrandeomänsklig ellerellerbruk tortyrav
bestraffning.

därinrättningarinspektionergenomföraskallKommittén av
skyldigaKonventionsstaternafrihetsberövade. ärhållsmänniskor att

aktuella inrätt-besöka demöjlighetobegränsadkommittén attge
berövademed demsamtalförtroliga ärdär kunna haochningarna som
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friheten. Efter varje besök skall kommittén utarbeta rapporten om
besöket åtgärderoch bedöms påkallade. Rapporten skall offent-som
liggöras med eventuella kommentarer från berörd stat.

Europarådets rekommendationer

Europarådets rekommendation för utformningen reglerav om
psykiatrisk tvångsvård, Recommendation No. R 83 innehåller
bestämmelser för skydd med psykisk störning intasav personer som
för psykiatrisk vård samtycke.utan

Rekommendationen definierar intagning för psykiatrisk tvångsvård
intagning på sjukvårdsinrättning patient lidersom en av en som av en

psykisk störning patienten själv begär det. förIntagningutan att
tvångsvård får enligt rekommendationen ske
a till följdpatienten sin psykiska störning allvarligutgörom av en
fara för sig själv eller någon ellerannan,
b kan få tillståndpatienten sitt försämrat elleravsevärtantasom
hindras vårdfå den han behöver intagning på Vårdin-att som om
rättningen inte kommer till stånd.

Enligt artikel 4:1 skall beslut intagning för tvångsvård fattasett om
domstol eller beslutande föreskrivs i lag. Ettannatav organ som

sådant beslut skall fattas advice,on medical dvs. efter hörande av
sakkunnig.medicinskt akutaI situationer kan patient kvarhållasen

efter abeslut doctor, därvid omedelbart skall underrättaav som
judical"the other authority" skall besluta i saken.competent or som

Patienten skall ha överklaga beslutet till domstol.rätt att en
En bärande princip i Europarådets rekommendation är att en

patienttvångsintagen skall ha bli behandlad under etiskarätt att samma
vetenskapligaoch betingelser andra sjuka Enligtsom personer.

rekommendationen skall inskränkningar i den intagnes personliga
frihet begränsas till sådana nödvändiga med hänsyn tillärsom

hälsotillstånd och för behandlingenpatientens skall bli frarngångs-att
rik. intagnes kommuniceraDen med berörda myndigheter, medrätt att

juridiskt biträde eller andra behjälpliga vidärett personer som
prövning intagningen får inte inskränkas. intagneDen skall vidareav
ha sända brev föregående När Europarådetsrätt att utan censur.
rekommendationen Ministerkommittén år 1983 reserveradeantogs av
sig Sverige bestämmelsen förbud brevmot motom censur av som en
patient avsänder.

Europarådets parlamentariska församling har antagit och förelagt
Ministerkommittén Recommendation 1235 1994 psychiatry andon
human rights föreslås Recommendation 1983 2.No. Rersättasom
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Rekommendationen innehåller bestämmelser beträffande "Admission
procedure and conditions, Treament, Problems and absuses in
psychiatry Situation of detained persons. Beträffandesaint
behandlingen och användningen tvångsåtgärder "lobotomi-attav anges

psykokirurgiskaes, dvs. ingrepp och electroconvulsive therapy,
dvs. ECT-behandling elchockbehandling får utföras detendast om
finns skriftligt informerat ellersamtycke patienten ställföreträdareav
och beslutet har blivit "confirmed" a select committee notom av
composed exclusively of psychiatric experts", användningenatt av
"isolation cells skali "strictly limited", mechanicalattvara
restraint, dvs. fastspärming med bälte och liknande anordningar, inte
skall användas och pharrnaccutical of restraint, dvs.att means

sjävbestärmnande, måstemedicinering inskränker patientenssom
till vad krävs "be proportionate för uppnå syftetattanpassas som

med behandlingen. rekommendation beslut intagningI attanges om
för tvångsvård skall fattas domare och det enligtpsykiatrisk attav en

Europarådets Minister-lag måste finnas överklaga beslutet.rätt atten
rekommendation.kommitté har inte slutbehandlat förslaget tillännu ny

Europarådets konvention mänskliga rättigheter och biomedicinom

ministerkommitté år 1996 konventionEuroparådets antog en om
mänskliga rättigheter och biomedicin.

förkonventionen artikel fastslås skydd medI 7 ett personer
beträffandepsykisk Behandling samtycke kan skestörning. utan

allvarlig psykisk angivna förut-med störning närmarepersoner
får således interventionsättningar. Tvångsvård endast "anges om

her mental disorder only where, without suchaimed treating hisat or
likely result his her health", dvs.serious harm to totreatment, or

tillbehandla den psykiska störningen skulle ledaunderlåtelse atten
artikel framgår undantagallvarlig skada på patientens hälsa. Av 26 att

bestämmelser skydd för med psykiskafrån konventionens om personer
störningar får for the protection of the rights and freedomäven göras

fara för andra liv ochof others", det finnsnärt.ex. en personers
hälsa.

FN-konventionen medborgerliga och politiska rättigheterom

Flera finns införda i internationellade centrala regler FN:ssomav
och politiska rättigheter från år 1966konvention medborgerligaom

Europakonventionen. innehåller artikel 7reglerna i T.ex.motsvarar
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i FN-konventionen regel förbudet ellermotsvarar mot tortyren som
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning enligt artikel
3 i Europakonventionen.

artikelI 9:1 fastslås har till frihet och personligrättatt envar
säkerhet och ingen må berövas sin frihet sådana grunderatt utom
och i sådan ordning föreskrivs i lag. Enligt artikel 9:4 skallsom var
och berövas friheten ha få laglighetenrätt frihetsbe-atten som av
rövandet prövad domstol.av

Artikel 10 innehåller bl.a. bestämmelser behandlingenom av
frihetsberövade.är Det fastslås All deprivedattpersoner som persons

of their liberty shall be treated with humanity and with for therespect
inherent dignity of the human person.

FN-konventionen barnets rättigheterom

Konventionen år 1989 och innehåller bestämmelser skallantogs som
tillgodose barn blir behandlade mänskligt och med tanke på vadatt

bäst tjänar barnet.som
Barnets privatliv skall respekteras och barnet får skiljas från sina

föräldrar endast det sker sådana grunder och i sådan ordningom
föreskrivs i lag och det nödvändigt med hänsyn tillär barnetssom om

intressen artikel 9.
åtnjutaBarn skall bästa möjliga hälsa artikel 24 och skall inte

för ellerutsättas omänsklig eller förnedrandetortyr annan grym,
behandling eller bestraffning artikel 37 a. beslutEtt frihetsbe-om
rövande får inte ske stöd lag. frihetsberövandeEtt skall vidutan av
varje tillfälle sista alternativa åtgärd och skall så kortvarigtvara vara

möjligt artikel 37 b. Barn frihetsberövas skall behandlassom som
mänskligt och med respekt för sin värdighet, och får skiljas från sina
föräldrar endast det i barnets intresseär artikel 37 c.om

FN:s principer för skydd med psykisk störning ochav personer
förbättring psykiatrisk vårdav

FN:s generalförsamling är 1991 resolution 46/199 25antog no.
principer för vården med psykisk störning. Principernaav personer

vissa rättigheter får inskränkas endast grunderanger som som
föreskrivs i lag och det nödvändigt med hänsyn tillär patientensom
eller någon hälsa eller personliga säkerhet eller medannans annars
hänsyn till samhällsskyddet public safety, order, health moralsor
eller andras grundläggande fri- och rättigheter. Principerna bör beaktas
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psykiatrisklagstiftningensvenskadenvid utformningen omav
tvångsvård.

störningmed psykiskallafastslåshuvudprincipSom att personer
Allavärdighet.sinrespekt förmedmänskligt ochbehandlasskall

finnspsykiatriska vårdbästatill den attstörda harpsykiskt rätt som
sjukvårdenochfrån hälso-såvälinsatserinnefattaVården skalltillgå.

skall så långtstördpsykisktVarjesocialtjänsten.från sompersonsom
få be-samhälletioch arbetaleva samt attmöjligt ha rätt uteatt

skall dis-Ingenhan lever.miljö däri denochhandling omsorg
psykiskaDiagnostiseringstörning.psykiskgrundpåkrimineras avav

accepteradinternationelltmedöverensstämmelseiskall skestörningar
ekonomiskt ochpolitiskt,på basisaldrigochstandard,medicinsk av

ellertillhörighetreligiösellerrasmässigkulturell,ellersocial status av
psykiskpåavseendemeddirekt relevantinteorsak ärsomannanav

status.
informera-patientenspåskall byggapatientvarjeBehandlingen av
autonomi.patientensförbättraochsäkrasyfta tillochsamtyckede att
medicinskfråndetdockkan närsamtyckeBehandling utan ges
omedelbarförhindraförnödvändigtoundgängligen attsynpunkt anses

skalleller någonpatienten tafara föröverhängandeeller att annan
skall baseraspatientvarjeomvårdnadbehandlingSåvälskada. avsom

samrådiskallVårdplanen upprättasanpassad plan.individuelltpå en
vidreviderastillfällen,återkommandevidutvärderaspatienten,med

sjukvårdspersonal.ochkvalificerad hälso-genomförasochbehov av
patientensföljdtilldetsketvångsvård kan närförIntagning av
imminentimmediateoflikelihoodseriousfinns atillståndpsykiska or
medfinnsdetpersons", dvs.other storthatof hann toto person or
patientenfara föröverhängandeelleromedelbar attsannolikhet en

någonellersjälvskadar sig annan.
försjukvårdsinrättningfrivilligt intagenärpatientEn ensom

tvångsvårdför närkvarhållasvård kanpsykiatrisk
störning,psykisksvårliderpatienten av en-

ochbegränsad,handlingsförmåga ärrättsligapatientens-
hindrasellerförsämrattillståndfå sitt avsevärtkanpatienten antas-
vårdin-kanvårddenbehöverhanvårdfå den gessomomatt som

stånd.tillkommerinterättningen
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funktionshindrades rättigheterförklaringarFN:s om

funktions-två förklaringarantagitgeneralförsamling harFN:s om
gäller psykisktår 1971Förklaringen frånrättigheter.hindrades som

bådegällerfrån år 1975förklaringenfunktionshindrade och som
bäggeHuvudprincipen ifunktionshindrade.och psykisktfysiskt

rättigheter ochhafunktionshindrade skallförklaringarna är att samma
diskrimine-skyddas bl.a.andra medborgaremöjligheter motsamtsom

medicinsk be-tillvidare hafunktionshindrade skallring. rättDe
nödvändighandling och omsorg.

psykiatrisk vårdför lagstiftninghuvudprinciperWHO:s om

psykiatrisklagstiftningför1996 tio huvudprinciperårWHO antog om
och i alltovannärrmda principerbygger på FN:s ärvård. Principerna

vidsärskild viktläggsöverensstämmande med dessa. Detväsentligt
det börsjälvbestämrnanderätt ochvärdighet ochpatientens att ges

hemkommun.lokalt i patientenstill behandlingmöjlighet

patienträttigheter i EuropadeklarationWHO:s om

1994.WHO-konferens ipådeklarationDenna antogs marsen
för patientensvid respektensärskild viktläggerDeklarationen

skallpatienterbehandlingenslår fastvärdighet ochochintegritet att av
ochsjälvbestämrnanderättpå patientenshuvudregel baserassom

samtycke.informerat

Nordiska länder2.2.2

Danmark

vård-förbättraarbete mednärvarandeDanmark pågår förI attett
förmedel harekonomiskapsykiatrin. Omfattandeinommiljön avsatts

dessautvärderingarframkommit vidde bristeravhjälpaatt avsom
förhållanden.

frihetsbe-lagenregleringen deträttsligadet gäller den ärNär om
1989den majlag 331 24psykiatrinoch tvång irövande annat nr

tvångsvård.psykiatriskinnefattar bestämmelser omsom
intagning,föreskriver3§inledande bestämmelsernadeEn attav

möjligtså långt detpsykiatriskt sjukhusbehandling på ärvistelse och
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skall ske med patientens samtycke. Läkaren skall informera patienten
anledningen till intagningen, behandlingen och hur behandlingenom

Överläkarenskall genomföras. skall behandlingsplan förupprätta en
varje patient.

§I 4 nämnda lag allmänna bestämmelser användningenattges om
tvång skall begränsas så långt det möjligt. I bestämmelsenärav

föreskrivs följande. Tvång får inte användas förrän har gjort vadman
möjligt för uppnå patientens frivilligaär medverkan. Närattsom om-

ständigheterna medger det skall patienten ha avvägd betänketiden
innan tvång används. Användningen tvång skall stå i rimligav

Ärproportion till det vill uppnå. mindre ingripandesom man en
åtgärd tillräcklig skall denna användas. Tvång skall såutövas
skonsamt möjligt och med möjliga hänsyn till patienten.störstasom
Tvång får inte användas i vidare omfattning vad nöd-än ärsom
vändigt.

förFörutsättningarna tvångsvård i § nämnda5 lag. I dennaanges
bestämmelse föreskrivs tvångsintagning endast får ske patientenatt om

sinnessjuk eller befinner sig i tillståndär kan jämställas medett som
sinnessjukdom. gällerDärutöver rekvisit det oförsvarligtäratt attsom
inte frihetsberöva vederbörande för behandling beroende antingenav
att
1 utsikterna till tillfrisknande eller betydlig förbättringen av
tillståndet kommer försvåras, ellerattannars
2 innebär väsentlig fara för sig själv ellerpersonen en annan.

Beslut intagning för psykiatrisk tvångsvård skerom genom en
tvåläkarprövning. Sedan läkare efter läkarundersökning funnit atten
förutsättningarna enligt för5 § tvångsintagning uppfyllda utfärdarär
han läkarintyg en laegeerklaering. intyg fårDetta inteett vara
utfärdat läkare arbetar den psykiatriska klinik därav en som

Överläkarenprövning frågan intagning skall ske.av om senare en
psykiatrisk klinik beslutar sedan intagning skall ske. Vid tvångsin-om
tagning skall den första läkarundersökningen ha genomförts inom det

dygnet det patientens farlighet grunden förär utgörsenaste om som
intagning. Om intagningsgrunden förutom sjukdomen utgörs av
"förbättringsrekvisitet" får läkarintyget högst sju dygn närvara
prövning frågan intagning skall ske.av om

Det skall patientrådgivare för varje patient blirutses en som
tvångsintagen för psykiatrisk vård Patientrådgivaren24 §. skall
vägleda och rådgiva patienten och bistå patienten han villom
överklaga intagningen, tvångsbehandling m.m.

Konvertering från frivillig vård till tvångsvård kan ske deom
allmänna tvångsvårdkriterierna för uppfyllda och patientenär

sig bli Överförd till låst avdelning.motsätter att en
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Vården på låst avdelning. Enbart korta permissioner fårges en
förekomma. De tvångsåtgärder får användas tvångsmedicine-ärsom
ring, tvångsñxering och användning fysisk makt. Det finns ingaav
tidsramar för hur länge tvångsåtgärd får pågå. En tvângsåtgärden
skall antecknas i det s.k. tvångsprotokollet.

Överläkaren skall fortlöpande förutsättningarna förpröva om
tvångsvård fortfarande består. Resultatet denna prövning skallav
antecknas i tvångsprotokollet 3:e, 10:e, 20:e och dag efter30:e attvar
frihetsberövandet skedde och därefter minst fjärde vecka så längevar
tvångsvården består. Patientrâdgivaren skall underrättas beslutet.om
Överläkaren skall tillse frihetsberövandet, tvångsbehandling ochatt
andra tvångsåtgärder inte sker i omfattning vadstörre än ärsom
nödvändigt.

Överläkaren beslutar utskrivning skall ske. Patienten kannärom
emellertid inför domstol begära utskrivning skall ske. Tvångsintag-att
ning domstol efter anmodanprövas patienten. sjukhus-Det ärav av
myndigheten efter anmodan patienten eller patientrådgivarensom av
för saken till domstol. Vid domstolsprövning har patienten tillrätt
rättsligt biträde.

Behandlingen under tvångsvård och tvångsåtgärder kanäven
överklagas till Sundhetsväsendets patientklagenämnd. För över-att
klagande intagningsbeslut och ansökan utskrivning skall prövasav om
i prövningsnämnd det gäller klagomål be-när översamma som
handlingen har det kommit lagförslag innebär prövningenett attsom

förstai instans, det gäller intagning och ansökanäven när om
utskrivning, skall ske i Sundhetsväsendets patientklagenänmd, dvs. den
danska motvarigheten till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnärrmd.

Klagomål personalens behandling och omvårdnadöver förs till
sjukhusmyndigheten.

finns lagförslagDet innebär Överläkaren vid tvångsvår-ett attsom
upphörande alltiddens skall tillse s.k. utskrivningsavtal träffasatt ett

mellan patienten och den psykiatriska avdelningen myndighetersamt
och privatpraktiserande personal behandlingsmässiga och socialaom
erbjudanden till patienterna. sådantEtt avtal skall träffas även om
patienten inte vill ingå överenskommelse. Den psykiatriskaen
avdelningen kan lämna upplysningar sekretessbelagdaävenut
uppgifter patienten till andra myndigheter m.fl. detom om anses
nödvändigt. Förslaget emellertid inte den danskaär ännu antaget av
riksdagen. Det delade meningar förslaget börär genomföras.om
Tanken avtal skall träffas för påpatienter 500-1 000är att en grupp

år och det i första hand för patienter tidigareär visatavsettper som
sig farliga för omgivningen.vara
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Särskilda regler för placering extraordinärt farligaav personer

tvång psykiatrinEnligt lagen frihetsberövande och i40 § annatom
sinnessjuk ochkan justitieministern bestämma äratt en person som

och överhängande faraliv eller hälsa för allvarligutsättersom annans
skall placeras i s.k. sikringsanstalt.

lagöverträdarepsykiskt stördaKort om

skallförutsättning för någonDanmark har tillräknelighet attsom
straffria de lagöver-till straffrättsligt Somkunna dömas ansesansvar.

psykisktsinnessjuka,vid gärningstillfälletträdare gravtvarsom
jämställastillstånd kanutvecklingsstörda eller befann sig i ett somsom
domstolenförutsättning docksinnessjukdom. ytterligaremed En är att

straffelovotillräkneliga Danmarks 16de dessa skälfinner äratt av
och därförbedöms otillräkneligförhållandet någonDSL. Det att som

undgår varje forminnebär dock inte haninte kan fällas till attansvar
regellagöverträdelsen. detreaktion på Tvärtom änär snarareav

betecknasföremål för vad i danskundantag han blir råttatt somsom
mindre ochskiljer mellansaerforanstaltningar särreaktioner. Man

uppräknande särreaktionersärreaktioner.ingripande Lagens äravmer
särreaktioneringripandeexempel på mindreinte uttömmande. Som

åtgärdingripandeövervakning 68 § DSL. Sombl.a.omnämns mer
otillräkneligaförförvaring tillgripassärreaktionen förvaringkan

brott.begått mycket allvarligalagöverträdare harsom

Norge

Gällande lagstiftning

psykiskpsykiatrisk vård lagenlaggällande norska ärNu omom
helsevern från år 1961.

intagningbestämmelsernafinns de viktigastelagens kapitelI om
bestämmelserkapitel finnsnämndaoch utskrivning. I 3 § om

samtyckeObservationobservation på sjukhus.psykiatrisk utan av
kan överklagaveckor. Patientenpågå i högstpatienten kan tre

kontrollkommission.observation hos s.k.intagning för en
Intagningför tvångsvård.förutsättningarnakapitel 5 §I anges

allvarligpatienten hartvångsvård kan skeför psykiatrisk enom
finner intagningöverläkaresjukhusets ärsinns1idelse attsamt

sinnestillståndsjukesmed hänsyn till dennödvändig
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utsikternaförsämras ellerhindra sjukdomstillståndetför attattatt-
ellerväsentlig förbättring blirtill tillfrisknande eller sämre,

för sig själv ellerväsentlig faraför den sjuke utgöratt annan.en-
myndighet eller den sjukesoffentligkrävs dessutom närmasteDet att

tillintagningenkan klagaintagning sker. Patientenbegär överatt
kontrollkommissionen.

Överläkaren hosPatienten kan begärabeslutar utskrivning.om
avslår patientensöverläkarenbli utskriven. Omöverläkaren att

kontrollkommissionen.överprövadpatienten få frågankanansökan av
kontroll ochbestämmelser tillsyn,finns över-kapitel IIII om

kontrollkom-harframgår vadprövning. finns,Det sagts,ovansom av
och harklagomålträffar avgörandemissioner ävenöver somsom

beslutkontrollkommissionensverksamheten. Besvärtillsyn överöver
föras till domstol.kan

Patienterutanför sjukhus.behandlar vård patienterKapitel IV av
och Vårdin-andra institutionervård på sjukhus tillöverföras frånkan

eftervårdbestämmelserkapitel finnsrättningar. I detta även somom
med tvång.frivillig eller skerär

lagstiftning.norskinte tillåten enligtKonvertering är

lagförslagNytt

sedanföremål förhelsevern har varitpsykisk översynLagen om
länmade år 1988utredningl980-talet. offentligbörjan En ettav

vårdpsykiatriskförslag till lagbetänkande 1988:8 medNOU om
lagstiftninginte lett tillsamtycke. Förslaget har emellertid ännuutan

pålagstiftningför fortsatt utredninghar legat till grunddet ommen
underdepartementsutredning framladesområde. Efter fortsattdetta

saerligeochrettssikkerhetlagförslag Lovhösten 1997 ett nytt om——
Nedan följerpsykisk helsevern.undertiltak för mennesker en

genomgång lagförslagetkortfattad av . säkramed lagenändamåletföreskrivs är§ lagförslagetI 1 attatt
vård sker påpsykiatriskgenomförandeetablering och ettatt av

utgångspunkt patientensmedbetryggande ochförsvarligt och sätt av
människovärde.behov och

förhardet överläkarenföreskrivsI § 1-4 är ansvaretatt som
genomförande.vårdens

vårdpsykiatrisk ävensärskilda reglerinnehållerLagförslaget om
innebär bl.a.Reglernabarn och ungdom.tvångsvård att enav

eller honfr.o.m. hanpsykiatrisk vårdsarntycka tillungdom kan att
fyllt femton år.har

tvångsvårdpsykiatriskbestämmelserlagförslaget finns3 kap.I om
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tvunget psykiskt helsevern. kap.I 3 1 § föreskrivs psykiatriskatt
tvångsvård kan vård på sjukvårdsinrättning eller vårdges som som
utanför sjukvårdsinrättning. Psykiatrisk tvångsvård kan således enligt
förslaget ske vård. Förutsättningarnaäven härföröppen är attsom
detta framstår bättre alternativ för patienten och hanett attsom ges
tillsyn, vård och behandling på eller i närheten sin bostad.av
Psykiatrisk tvångsvård i form vård kan innebära detöppen attav
bestäms villkor för patienten innebärande han skall inställa sigt.ex. att
för behandling. Patienten kan hämtas med tvång till sjukvårdsin-även
rättningen. Vidare innefattar psykiatrisk tvångsvård i form öppenav
vård skyldighet för patienten behandlings- eller till-att ta emot
synspersonal i sin bostad. Det inte möjligt använda sigär att av
"fysisk makt från personalens sida för behandla patientatt en som

vård.öppenges
I 3 kap. 3 § lagförslaget förutsättningarna för beslutaattanges om

psykiatrisk tvångsvård. Förutsättningarna psykiatrisk tvångsvårdär att
kan för har allvarlig "sinnslidelse" och detnär ärges person som en
nödvändigt på grund sin "sinnslidelse "får psykiatriskatt personen av
tvångsvård för undvika han eller honatt att
a kommer lida overlast bli allvarligt försämrad iatt en snar
framtid, eller att
b möjligheterna till tillfrisknande eller väsentlig bättring i betydlig
omfattning förminskas eller patienten inom framtid bliratt en snar
betydligt försämrad, eller att

.följdc patienten till sitt tillstånd innebär allvarlig fara förav en
själv eller annan.
I andra stycket bestämmelsen föreskrivs psykiatrisk tvångsvårdattav
endast kan det inte går få behandling till stånd på frivilligattges om
grund. Vidare förutsättningarna för tvångsvård försägs även äratt om
handen skall psykiatrisk tvångsvård endast det vid helhets-ges om en
bedömning framstår den bästa lösningen för patienten, medsom

förundantag de situationer patienten befaras farlig för signär vara
själv eller Samma förutsättningar gäller för psykiatriskarman.
tvångsvård sjukvårdsinrättning förvid psykiatrisk tvångsvård isom
form vård.öppenav

patientens eller offentligDet myndighet kanär närmaste som
begära skall beredas psykiatrisk tvångsvård. Enatt en person
allmänläkare utfärdar intyg motsvarande vårdintyg. Därefter detärett
överläkaren skall besluta intagning.som om

Patienten eller dennes kan de vill begära vårdennärmaste när att
skall upphöra. Om överläkaren då beslutar vården skall fortsättaatt
kan detta beslut överklagas till kontrollkomrnissionen.

Enligt lagförslaget skall det ske automatisk efterprövningen av
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beslutet psykiatrisk tvångsvård. Denna efterprövning skall skeom av
Ävenkontrollkommissionen. patienten inte har klagat beslutetöverom

tvångsvård och inte heller begärt utskrivning skall kontrollkomrnis-om
sionen efterpröva beslutet psykiatrisk tvångsvård månader eftertreom
beslutet tvångsvård.om

I 3 kap. lagförslaget12 § finns förbud överförande frånett mot
frivillig psykiatrisk vård till psykiatrisk tvångsvård. Detta ingenär
nyhet sådant förbud finns redan enligt gällande lagstiftning.utan ett

I 4 kap. lagförslaget finns bestämmelser vårdens genomförande.om
skallDet behandlingsplan för varje patient.upprättas De tvångsme-en

del får användas vid vård på sjukvårdsinrättning isolering,ärsom
fastspänning och medicinering. ECT-behandling inte tillåtenär mot
patientens vilja.

I 6 kap. lagförslaget finns bestämmelser kontrollkommissioner.om

Kort psykiskt störda lagöverträdareom

Tillräknelighet straffbarhetsförutsåttning i norskutgör Enrätt.en
psykiskt störd lagöverträdare kan emellertid dömas till särreaktion.en
Enligt 39 § norska strafflagen denkan sinnsyk ellersom var
bevist16s vid brottet dömas till sikring. Sikring särreaktionär en

syftar till skydda samhället. Som förutsättning för sikringatt attsom
skall få tillgripas det bedöms finnas risk för återfallär iatt ny
brottslighet. Sikringssinstitutet har varit för skarp kritik i Norge.utsatt
För intagning vid psykiatrisk sjukhus skall kunna ske vid sikringatt
krävs den tilltalade psykiskt sjuk och uppfyller förutsättningarnaäratt
enligt lagen psykiskt helsevem.om

Det finns lagförslag innebär särreaktionen sikring skallett attsom
utgå och domstol i stället skall kunna döma till psykisktatt tvunget
helsevem. Helsevemet får skyldighet verkställa domen. Fråganatten

utskrivning skall domstol. För tillräkneliga lagöverträda-prövasom av
föreslås särreaktion betecknas förvaring.re en som som

Island

Island har ingen speciallagstiftning psykiatrisk tvångsvård. Manom
tillämpar i stället myndighetslagen 68/1984, kap. innehållerIIInr vars
regler tvångsintagning i sjukhus. Enligt myndighetslagen kanom en

inte intas på psykiatriskt eller somatiskt sjukhus samtycke.utanperson
artikelAv 13 andra stycket i myndighetslagen framgår att en

allvarligt psykiskt störd kan tvångsintas under 48ärperson som
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timmar samtycke justitiministeriet. Om justitieministerietutan av ger
sitt samtycke och läkare intygar intagning pâ sjukhus äratten
nödvändig kan tvångsintas för längre tid enligt förfarandeten person
i artikel 14-17 i myndighetslagen. Det skall då finnas frånbegäranen
patientens närstående eller från legal ställföreträdare med dokumenta-
tion styrker tvângsintagning nödvändig. Saken skallärattsom
behandlas omedelbart och justitieministeriet skall skyndsamt fatta
beslut. skallDetta skriftligt och ställas till den begärtvara som
tvângsintagning sjukhusetsoch överläkare. har tvångsintagitsDen som
kan enligt artikel 18 få saken prövad domstol.av

Tvångsintagning skall enligt artikel inte19 längre vadänvara som
nödvändigt. När överläkaren finner det inteär längre finns behovatt
tvângsintagning skall den upphöra. Tvångsintagningen kanav vara

längst dagar, domstolen inte finner15 det nödvändigt medärattom
tvângsintagning under längre tid.

Finland

Finsk sjukvårdsadministration har genomgått betydande förändringar
under de åren. finskEn mentalvårdslag trädde i kraft densenaste ny

januari 1991,1 1952 års sinnessjuklag.ersattesom
Mentalvårdslagens kapitel behandlar2 frågor vård oberoendeom
patientens vilja. Ett beslut psykiatrisk sjukhusvård oberoendeav om
patientens vilja kan meddelas endastav om

1 det konstateras patienten mentalt sjuk,äratt
2 patienten grund mentalsjukdom har sådant behov vård attav av
hans mentalsjukdom väsentligt skulle hans eller andras hälsaäventyra
eller säkerhet han inte får vård, ochom
3 inga mentalvårdstjänsterandra lämpliga eller otillräckliga.är

För utredning det finns förutsättningar för beslut vårdav om om
oberoende patientens vilja kan patienten intas för observation underav
fyra dagar. sådan får ske finnsEn intagning under förutsättning detatt

observationsremiss utfärdad sjukhusläkare vid undersökningen av en
utförd dagar tidigare. Efter observationstiden skallsenast tre ett
utlåtande till grund för beslut i frågan Tvångs-tvångsvård.avges om
vården får pågå högst i månader. Om tvångsvården skall fortsättatre
därefter måste utfärdas för klarläggaobservationsutlåtandeett nytt att

förutsättningar för beslut vård oberoende patientens viljaom om av
fortfarande föreligger. Med stöd beslut fortsatt tvångsvårdettav om
får vårdaspatienten högst månader. Ytterligare förlängning kansex
beslutas efter förnyadendast obeservationsundersökning. Besluten om
intagning för tvångsvård fattas ansvarig psykiatrisk överläkare vidav



Bakgrund 113SOU 1998:32

sjukhuset. Ett beslut fortsatt vård skall underställasgenastom
länsrätten.

2.2.3 Andra europeiska länder

Tyskland

Tysk förvaltningsrätt kännetecknas starkt självstyre på delstats-ettav
nivå. Lagstiftningen på förbundsstatsnivå tvång huvud-attanger som
regel inte får användas. lagstiftningen delstatsnivå undantagI görs
från denna princip.

Ett exempel på tysk delstatslagstiftning Hamburgs lag hjälp-är om
och skyddsåtgärder vid psykiska sjukdomar. Hamburgisches Gesetz
über Hilfen und Schutzrnassnahmen bei psychischen Krankheiten -
HmbPsychKG från den kompletteras22 september 1977. Denna av
lagen vård psykiatriska vârdin-och säkerhet under vistelse påom
rättningar Gesetz über den Vollzug Massregeln der Besserungvon
und Sicherung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer
Entziehungsanstalt, Hamburgisches Massregelvollzugsgesetz —
HmbMVollzG.

Huvudförutsättningen för tvångsintagning enligt 10 § HmbPsychKG
patienten har psykisk störning och det till följd detär att atten av

sjukliga beteendet finns omedelbart förestående fara för allmänen
säkerhet eller ordning. kan tvångsintagning skeDärutöver om

Beslutpatienten självmordsbenägen eller allvarligt skadar sig själv.är
tvångsvård das Amtsgericht", dvs.intagning för fattasom av av

länsrätten
för HmbMVollzG tillägg till bestämmelserSpeciellt den iär att om

också innehållertvångsâtgärder och restriktioner under sjukhusvården
detregel behandlingsplan. Omedelbart efter intagningen skallen om

samråd med patienten.utarbetas behandlingsplan för tvångsvården ien

Storbritannien

ochbrittiska psykiatrilagen Mental Health Act från år 1983Den är
indelad i tio kapitel och 149 sektioner. innehåller reglerLagenär om

patienträttigheter och ansvarsregler.
ochpatient kan kvarhållas på vârdinrättning för bedömningEn

behandlingeventuell behandling under 28 dagar. Intagning för
därutöver endera ske frivilligt informal eller efter tvångsintag-kan

uppfyllda för tvångsintagningning. De förutsättningar skallsom vara



114 Bakgrund SOU 1998:32

patienten skall ha psykiskär störning, det skallatt atten vara
sannolikt behandlingen kommer förbättra eller förhindraatt att
ytterligare försämring patientens tillstånd och behandlingen skallattav

nödvändig för patientens hälsa eller säkerhet eller för skyddetvara av
andra Patienten får hållas tvångsintagen i månader.personer. sex
Under de två sista månaderna skall ansvarig läkare undersöka
patienten och förutsättningarna för fortsatt tvångsintagningpröva om

uppfyllda. Tvångsintagningen kan förlängas med månader ochär sex
därefter med år gången.ett

Nederländerna

Nederländerna har sedan år 1994 mentalvårdslag. Enligten ny
nederlänsk beslutar domstol intagning för psykiatrisk tvångs-rätt om
vård efter ansökan statsadvokaten och på begäran patientensav av
närstående eller kurator eller övervakare. Beslut tvångsintagningom
får fattas förutsättningunder patientens psykiska störning utgöratt en
fara och denna fara inte kan förhindras på sätt änatt annat genom
tvångsintagning. Patienten mäste äldre tolv år och uttryckänvara ge
för inte samtycker till intagningen.hanatt

Den nederländska mentalvårdslagen innehåller regler klargörsom
patientens rättigheter under tvångsvârden, bl.a. regler rörelse- ochom
korrespondensfrihet och möjligheter använda mekaniska tvångsåt-att
gärder. skall utarbetas vårdplan för varje patientDet en som anger
kvaliteten på vårdden skall och patientens rättsliga status.som ges
Vidare bliinnehåller lagen regler patienten kan begära fåatt attom
Överförd till sjukhus. få betroddPatienten kanett annat en person
utsedd bevakar patientens intressen under tvångsintagningen.som

skall råd och vägledning till patienten särskilt detDenna närperson ge
gäller till patientens rättigheter enligt mentalvårdslagen.att ta vara

Frankrike

franska psykiatrilagstiftningen från år 1990 och intagen iDen är
avdelning i code de santé publique, lag 90-527.IV nr

påEnligt fransk lag kan beslut tvångsintagning fattas endastom
begäran till följd psykiska störningen intetredje det denman om avav

för samtycke eller patientens tillståndmöjligt patientenär att ge om
pånödvändiggör akut behandling och vård med fortlöpande tillsyn

sjukhus. begäran tvångsintagning får patientensEn görasom av
får beslutasnärstående eller legal ställföreträdare. Tvångsintagningav
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under förutsättning patienten har psykisk störning utgöratt en som en
fara för offentlig och ordning eller andra säkerhet.ro personers

Behovet tvångsintagning skall inom 24 timmar efter intagningenav
bekräftas läkarutlåtande fastslår patientens psykiskaett nyttav som
tillstånd. Statsadvokaten skall underrättas intagningen inom treom
dagar. Inom de sista dagarna innan dagar15 efter intagningen skalltre
patienten undersökas psykiater vid mottagningen. Läkarut-av en
låtandet kan ligga till grund för tvångsintagning i högst månad.en

deInom sista dagarna för den första intagningsperioden kan chefentre
för länsstyrelsen efter utlåtande psykiater besluta fortsattav en om
tvångsintagning under månader. Därutöver kan patienten hållastre
tvångsintagen under högst månader gången efter beslutsex av
chefen för länsstyrelsen.

I varje departement skall det kommission för in-upprättas en
tagningar på psykiatrisk vârdinrättning, bestående bl.a. domareav en
och psykiater. Kommissionen har till uppgift granska förhållandenaatt
för intagna för psykiatrisk vård i syfteär prövaattpersoner som om
deras individuella frihet upprätthålls och deras värdighet respekte-om

Kommissionen skall kontroll och tillsyn vârdin-utöva överras.
rättningar och patienter behandla klagomål.samt

Den tvångsintagen kan sin sak prövad domstol.ärsom av
Domstolen kan också saken på initiativ. franskaDenta egetupp
psykiatrilagen innehåller också flera bestämmelser rättigheterom
under tvångsvård, bl.a. särskild regel den intagen påäratten om som
vårdinrättning samtycke har behålla den bostad hanrättutan att som
hade vid tiden för intagningen.

Italien

Italiensk psykiatri har genomgått betydande förändringar de senaste
åren. italienska psykiatrireformenDen bygger lag 189/1978 om
frivillig och tvingande medicinska ochundersökningar behandlingar.
Vidare finns det bestämmelser tvångsbehandling medom av personer
psykisk störning i 33-34 i lag 833/ 1978. Tvångsundersökning och
tvångsbehandling får in-endast genomföras med full respekt för
dividens värdighet och medborgerliga och politiska rättigheter,
däribland, såvitt möjligt, till fritt val läkare och Vårdin-rätten av
rättning.

Tvång får användas beträffande med psykisk störningpersoner
endast det föreligger sådan psykisk störning akut terapeutiskattom en
intervention nödvändig och under förutsättning patienten inteär att

dessa och förhållandena och omständigheterna sådanaäraccepterar att
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behandling kan utanförlämplig och adekvat medicinsk inteatt ges
sjukhus.

tvångsintagning fattas ordföranden i kommunen påBeslut om av
förslag tvångsintagningen skall längre sju dagarläkare. Om änvaraav
fattas beslutet särskilt utnämnd domare. Beslutet kan prövas avav en
domstol.

Konventioner Etiska2.3 regler-

verksamma inom hälso- ochLäkare och andra yrkesgrupper ärsom
med etiskasjukvården har antagit internationella konventioner

med psykisk störning. s.k.riktlinjer för behandlingen Denav personer
World Psychiatric Association årHawaii-deklarationen antogssom av

särskild betydelse. deklarationen1977 och reviderades år 1983 Iär av
psykiaterns mål främja hälsa, personligfastslås bl.a. är attatt

skall behandlas medsjälvständighet och utveckling. En patient omsorg
sittrespekt för patientens värdighet och bestämmaoch rätt överatt

åtgärdEnligt Hawaii-deklarationen får ingenliv och sin hälsa.eget
vilja, såvida inteeller behandling företas patientensmot

sittpsykisk sjukdom ståndpatienten på grund är avgöraattav ur-
bästa ocheget

för patienten eller någon kommersannolika skäl talar attatt annan-
behandlingen uteblir.åsamkas allvarligt men om

skallfinns förutsättningar för tvångsbehandlingSå det inte längresnart
behandlingen. Om fortsatt behandlingpsykiatern häva tvånget i är

medgivande.patientens frivilliganödvändig skall han förvissa sig om
närstående hurskall informera patienten och dennesPsykiatern om

liksom hur andratvångsomhändertagandet kan överklagas, om
hennes välbefinnande kanklagomål hänför sig till hans ellersom

medverkafastslås psykiater inte börframföras. deklarationenI att en
psykisk störning ochdet inte föreliggeri tvångsbehandling attenom

företas något striderneka samarbeta dethan bör motatt somom
etiska principer.vetenskapliga eller

års s.k.har uppdaterats 1996Hawaii-deklarationen nytt genom
särskilt patientensMadrid-deklarationenMadrid-deklaration. tar upp

i den terapeutiskalikvärdigrätt att part processen.vara en
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Utvecklingen3 tvångsvårdenav

Inventering patienter permission enligt3.1 medav
psykiatrisk ellerlagen tvångsvård LPTom

rättspsykiatriskenligt lagen vård LRVom

för räkning genomfört inventeringSocialstyrelsen har kommitténs en
utanförde patienter hade permission tillstånd vistasalla attav som

septembersjukvårdsinrättningens område i 72 timmar den 30änmer
tvångsvårdinskrivna enligt lagen psykiatrisk1996 och som var om

enligt lagen rättspsykiatrisk vård LRV. InventeringenLPT eller om
psykiatriskagenomfördes på så chefsöverläkarna vid landetssätt att

sända in blankett för varje patientverksamheter uppmanades att en
permission. Pâ blanketten skulle redovisasdenna dag hade ettsom

Vidare skulle chefsöverläkarnaantal olika uppgifter patienten.om
inskrivna enligt tvångsvårdslagarna, såledesredovisa antalet övriga

vårdades i sluten vård eller hadeockså de patienter denna dagsom
tid uppgifter har jämförts medpermission kortare 72 timmar. Dessaän

det till Socialstyrelsens databas FOT denantal inrapporterats persom
sista september 1996.

enligt LPTInventering permissionerav

hur patienter inom varje sjukvårdshu-Av tabell framgår dels mångal
september 1996 inneliggandevudmannaornråde den sista varsom

permission 72 timmar. Vidareenligt och antalet hadeLPT änsom mer
andelenpermitterade alla LPT-patienterredovisas andelen samtav

medinvånare. siffrorLPT-patienter totalt 100 000 De som angesper
Kalmar, Malmöhusfetstil visar tydliga avvikelser från genomsnittet. I

Älvsborgs LPT-patienter-och landsting betydligt andelär större aven
ochKalmar, Halland, Dalarnapermitterade jämfört med riket.na

sjukvårdshuvudmän har lägst andel LPT-Västerbotten deär som
landstinget Kronoberg och Göteborgs stad harvårdade medan i en

regionala skillnadernaandel LPT-vårdade genomsnittet.högre Deän
vanligtär rätt stora.som

uppgifter inrapporterats i denVid jämförelse med de somen
harkvartalsvisa rapporteringen till Socialstyrelsens databas FOT

uppgift vid bådaflertalet sjukvårdshuvudmän nästan rapporte-samma
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ringstillfällena. Endast för 8 de 26 sjukvårdshuvudmännen finnsav
klara skillnader.

Tabell Inneliggande enligt LPT 1996-09-30, permitterade änmer
72 timmar enligt LPT 1996-09-30 och procentuell andel permitterade

totalantalet LPT-patienter 1996-09-30 totalantalet 100 000samtav per
invånare efter sjukvärdshuvudman.

Sjukvårdshuvudman LPT LPT LPT LPT totalt
inneligg. 100 000perm. perm. per

% inv.

Stockholms landstingläns 281 46 14 19
Uppsala 24 8 25 11
Sörmland 39 14 26 20
Östergötland 40 6 13 l l
Jönköping 25 7 22 10
Kronoberg 37 11 23 27
Kalmar 11 9 45 8
Gotlands kommun 8 14
Blekinge 14 3 18 11
Kristianstad 20 11 35 1l
Malmöhus 45 41 1548
Malmö stad 35 11 24 19
Halland 18 3 14 8
Bohus 36 17 32 16
Göteborgs stad 64 39 38 23
Älvsborg 38 30 44 15
Skaraborg 26 12 32 14
Värmland 31 13 30 15
Örebro 27 6 18 12
Västmanland 29 7 19 14
Dalarna 20 7 26 9
Gävleborg 19 11 37 10
Västernorrland 20 11 35 12
Jämtland 13 2 3 11 1
Västerbotten 18 4 18 8
Norrbotten 26 4 13 11

Riket 956 341 26 15
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Ålders-Tabell 2. och könsfördelning permitterade enligt LPTav

Ålder Män Kvinnor Totalt

24 âr 6 9 15-
25 år34 39 25 64-
35 år44 58 33 91—
45 54 år 50 32 82-
55 64 âr 22 31 53-
65 år 9 24 33w-
Oklara uppgifter 3

Summa 184 154 341

jämförelseI med inventeringen 1994 inneliggande LPT-patienter såav
andelen något och medelåldern högre bland de permitte-är män större

rade.
Fyrtio de permitterade 138 har vårdtid inkluderandeprocent av en

tiden för permission mindre 4 månader vid inventeringstill-är änsom
fället. dessa har vårdtidAv 15 under 4 veckor. Vårdtid på 4-10en
månader har 89 och har vårdtid på månader.10 Avöverresten en
dessa med lång vårdtid111 har 21 vårdtid 3 åränen mer som
påbörjats under den nuvarande lagens tid medan 21 har intagits redan
före 1992. med den längsta vårdtidenDen har vårdats sedan 1975.
För uppgifterna oklara och fortsättningen.de redovisas inte iärtre

I det följande redovisas följandepatienterna uppdelade i gruppe-
ringar:

Vårdtid högst 4 månader länsrätten har förlängtI värden vid ett
tillfälle
Vårdtid 4-10 månader länsrätten har förlängt vården vid två
tillfällen
Vårdtid 10 månader med kortarepermission 1 år III läns-över än

har förlängt vården vid åtminstone tillfällenrätten tre
Vårdtid 10 månader med längrepermission I år IV läns-över än

har förlängt vården vid åtminstone tillfällenrätten tre

Könsfördelningen jämn i de två med vårdtider kortareär ängrupperna
månader medan10 i majoritet bland dem med lång vårdtidmännen är

och långa permissionstider.
kan majoritetenDet har permission till sitt hem ochnoteras att eget

några få till anhöriga.sina Detta gäller också hälften dem medav
permission år. Många permitterade till sjukhem, enskildaöver ärett
vårdhem, hem för vård eller boende kommunen anordnadesamt av
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särskilda boendeformer. 42 dem har permissionprocent av som mer
år perrnitterade till sådana institutioner. majoritetenän är Förett av

de fall vistas på institution denna vistelse villkor förutgör ettsom
pennissionen. Detta gäller uttalat dem med permission övermest ett
år. Placering på institution med villkor vistas där kanatten vara en

förersättning fortsatt sluten psykiatrisk vård. Det då naturligtär att
dessa permissioner tenderar bli långvariga.

Trettiofem alla pennissioner kortare månad.är änprocent av en
Vanligast det dock med permissioner mellan månad år.ochär etten

Tabell 3. Patienten har permitterats följandetill boendeforrn, vilken
redovisas för de nämnda grupperna.

Boendeform I II III IV Totalt

Eget el. anhörigs hem 120 69 25642 25
Landstings sjukhem 3 103 2 2
Enskilt vårdhem 3 5 8 ll 27
Hem f vård el. boende 3 2 2 81
Kommunalt särsk. boende 4 7 8 3 22
Annan 5 3 6 151

Summa 138 89 68 43 338

Långvarig LPT-vård och långvariga permissioner vanligare i vissaär
sjukvårdsområden framgår tabell 4. Landstingen i Malmöhus,som av
Älvsborg, och Värmland har andel LPT-patienter på permissionstörst
i år, i något fall i år.5 Tolv dem med permissionän överettmer av

år har haft permission i år.3änett mer
föregåttUnder året det aktuella vårdtillfället har hälftenöversom

patienterna vårdats med tvång i sluten vård medanpsykiatriskav en
fjärdedel inte alls vårdats i sluten psykiatrisk vård. Flertalet har2/3
haft öppenvårdskontakt före intagningen medan inte alls20tät procent
haft kontakt med psykiatrisk vård under året föregått detöppen som
aktuella vårdtillfället. Omkring 18 patienterna har överförtsprocent av
till vård enligt konvertering.LPT genom

Endast 16 patienterna har stödperson. dem medAvprocent av
vårdtid kortare månader det 10 har stödperson4 ärän procent som
och dem med längre vårdtider har stödperson.20 procentav
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fyra grupperna.och vårdtider deSjukvârdshuvudmärmenTabell 4.

TotaltIII IVIISjukvårdshuvudman I

46717 7landsting 15Stockholms läns
835Uppsala

1421 74Sörmland
Östergötland 624

72 5Jönköping
114 l5 lKronoberg
93 24Kalmar
63 21Gotlands kommun
3111Blekinge

l 15 24Kristianstad
14 41812 7Malmöhus

113 44Malmö stad
321Halland

174l 21Bohus
399 327stadGöteborgs

Älvsborg 30106 59
114 22 3Skaraborg
1334 15Värmland

Örebro 614 1
76 1Västmanland
73 4Kopparberg

112 162Gävleborg
11623Västernorrland
22Jämtland
422Västerbotten
4l 12Norrbotten

33868 4389138Riket

forUppgift saknas

år harpermissionharpatienter änfjärdedel deEn ettmersomav
patientenvanligenpatientergäller övrigadetstödperson. När attanges

avböjt stödperson.tillfrågats men
form. 73arbete i någonharpatienternaEndast 4 procent av

ålderspension.förtidspension och 10har procentprocent
depåneuroleptikabehandling% patienterna har68Majoriteten av

neuroleptikabehand-står på någonalls10 intemedan endast procent
de skapermissionenvillkor föralla har 79ling. Av attprocent som

depâbe-Andelen harneuroleptikabehandling.ordineradstå på som
permissionmedför demstå på dettaoch villkorhandling är störreatt

år.över ett
och då gällerandra villkorperrnitterade hardeTjugotvå procent av

ellerkontaktmarmenkontakt medhållaskyldighetdet vanligen atten
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regelbundet besöka mottagning eller avdelning för få sinatt atten
medicin.

Flertalet patienterna har schizofreni. Detta gäller 71 procentav av
och 55 kvinnorna.männen Elva alla patienternaprocent procentav av

har missbruksdiagnos huvud- eller bidiagnos.som
Som bilaga visas sammanställning från några inventeringstillfäl-en

len antalet inneliggande patienter antalet permitteradesamtav resp.
försöksutskrivna. Som staplarna visar har antalet inneliggande enligt
LPT tidigare LSPV exkl. N- och O-fall minskat till hälftennästan
mellan åren 1991 och 1993 för sedan återigen öka något. Antaletatt
patienter permission år 1996 också många gånger färreär än
antalet försöksutskrivna år 1988.

Sammanfattningsvis finner sålunda 26 allaatt procentman av
inskrivna för LPT-vård den sista september 1996 har permission i mer

72 timmar och andelen växlarän kraftigt mellan de olika lands-att
tingen. 35 alla permissioner kortare månad, 52är änprocent av en

månad1 till år och 13 43 patienter längreprocent är änett procent
årl och för patienter12 längre 3 år. Landstingen iänt.o.m.

ÄlvsborgMalmöhus och har många patienter med permissioner över
år.1 Dessa landsting har också andel de inskrivna LPT-storen av

patienterna på permission. förefallerDet det i dessa områden harsom
utvecklats annorlunda tradition användningeni långvariga LPT-en av

vadpermissioner vanligt andra delari landet.än ärsom av
Det bör dock understrykas studien handlar inventering,att om en

vilket ögonblicksbild. Av alla 8 000-9 vârdtill-000 avslutadeger en
fällen under år får endast begränsad del överhuvudtaget någonett en
längre permission.

Majoriteten patienterna har permission till sitt hemegetav men av
dem med permission år 42 placerade pä in-över ärett procent
stitutioner, på vilka de måste vistas enligt villkoren för permissionen.
Flertalet patienter har också villkor de ska stå behandlingattom
med depåneuroleptika. En andel vad finner vidstörre än man
inventeringar alla patienter i sluten psykiatrisk vård har diagnosenav
schizofreni. Av alla permitterade patienter har bara 16 procent
Stödperson dem med permission är har 25över ett procentmen av
Stödperson.

Antalet patienter med permission i månadän är ettmer en par
hundra jämfört med flera försöksutskrivna vidatt tusen var en
inventering under1988 den tid LSPV gällde. Majoriteten demav som
har permission har diagnosen schizofreni och har villkor deattsom
ska stå på behandling med depåneuroleptikum.
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De patienter har permission i âr kommerän ett attsom mer
studeras skerDetta i form journalgenomgångnärmare. av en som

kommer redovisas.attsenare

Inventering permissioner enligt LRVav

Vid inventeringen vårdades1996-09-30 i sluten psykiatrisk vård 708
LRV-patienter, antingen O-fall eller domstol överlämnadesom var av
till LRV-vård. 283 LRV-patienter 28 alla inskrivna hadeprocent av
permission 72 timmar 1996-09-30.änmer

Nästan tredjedel alla LRV-patienter vårdas på de rättspsykiat-en av
riska regionvårdsenheterna. Antalet vid inventeringen inneliggande och
permitterade patienter visas därför i tabell 5 fördelade på dessa
enheter. Resten patienterna redovisas i tabell 8 fördelade efter denav
sjukvârdshuvudman vårdar patienten. Här gäller det både enhetersom
för LRV-vård organiserats länsvis och vanliga vårdavdelningar isom
de psykiatriska sektorsklinikerna.

Tabell Inventering 1996-09-30 LRV-patienter. Inneliggande ochav
permitterade inskrivna för påvård rättspsykiatriska region-ärsom
vårdsenheter efter várdform exklusive vårdasdem enligt § 1som
andra stycket och anhållna, häktade och kriminalvårdLRV i
intagna. Relativ andel permitterade totalantalet inskrivna LRV-av
patienter.

Vårdenhet Inneligg. Inneligg. Inneligg. Perm. Perm. Perm. Procent
LRV LRV LRVLRV LRV LRV perm av

SUP med SUP O-fall med SUP O-fall total-utan utan
SUP antal

Umeå 4 4 50
Sundsvall 5 31 l 0 10 23l
Säter 1 33 3 l 4 0 12
Karsudden 4 69 2 2 42 0 37
Vadstena 2 20 3 0 2 70
Växjö 4 58 2 0 9 4 17

Summa 16 215 11 3 71 5 25

SUP särskild utskrivningsprövning. O-fall enligt ilagen sluten psykiatrisk vård vissa fallvar om
LSPV beteckningen gjort sig till handlingpå dem skyldiga riktad säkerhet, förmotsom annans
vilken åtal inte väckts.
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kanpermitterade på de olika enheternarelativt antalSkillnaderna i
hemortspsykiat-patienter överförs tillomfattningförklaras i vilkenav

frånde permitteradeaktuell.permission blir Fyrarin innan av
kvinnor.regionvårdsenheterna är

Ålders- harpatienterkönsfördelning för deochTabell 6. som
övrigaregionvârdsenheter ochrättspsykiatriskafrånpermission

enheter.

Övrig ÖvrigÅlder TotaltRättsps.Rättsps.
enh. enh.Män enh.enh.

KvinnorKvinnor Män

14O1 12124 år-
85105222 1år25 34-

10296230 144 år35 -
6253818 1år45 54-
1612455 64 år-
44år65 w-

283244 18075Summa

vårdtid,efterperrnitterade patineternaFördelning de7.Tabell av
vilkentid underingår denvårdtidenvårdforrn. I ävenkön och

perrnitterad.patienten är

KvinnorKvinnor KvinnorMänMän MänVårdtid
O-fallLRV LRVLRVLRV LRV mumu

SUPSUPO-fallSUPSUP

05O 119 151 år—

6 1l276143 år1 -
1O 2046219923 år t.o.m.

6O 5235801991 tidigareoch

19 722519535Summa

inletts enligt LSPV.för dessaVården har
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Tabell 8. Inventering 1996-09-30 LRV-patienter. Perrnitteradeav
patienter inskrivna för vård på länsenheter ochär sektorsklinikersom
efter vârdfonn. Relativ andel perrnitterade totalantalet inskrivnaav
LRV-patienter.

Män Kvinnor Totalt

Sjukvårds- LRV LRV O- LRV LRV 0- perm aVu. m. u. m.
huvuman allaSUP SUP fall SUP SUP fall

Stockholms läns 4 15 2 %l 20
landsting
Uppsala l 10 1 32 %
Sörmland 1 5 1 2 %33
Östergötland 1 %17
Jönköping 1 6 1 2 50 %
Kronoberg 1 3 l 19 %
Kalmar 1 l l %1 17
Gotlands kommun 3
Blekinge 10 %l
Kristianstad 1 %17
Malmöhus 2 11 3 2 %l 50
Malmö stad 12 2 %l 30
Halland
Bohuslandstinget l 7 1 90 %
Göteborgs stad 3 9 2 %4 301
Älvsborg 1 %5 15
Skaraborg 7 %35
Värmland 2 3 %17
Örebro 3 4 4 %33
Västmanland 4 5 1 %1 25
Dalarna 9 %1 1 l 38
Gävleborg 2 %1 21
Västernorrland 1 %25
Jämtland %1 2 38
Västerbotten 1 3 %1 1 60
Norrbotten 4 4 %1 26

Riket 32 128 20 2 2915 7 %

fortsättningenI kommer patienter vårdas enligt särskildLRV utansom
utskrivningsprövning behandlas för sig. Patienter vårdas enligtatt som
LRV med särskild utskrivningsprövning behandlas i tillen grupp,
vilken förs dem ursprungligen varit s.k. O-fall enligtäven lagensom

sluten psykiatrisk vård i vissa fall EftersomLSPV. kvinnorna ärom
relativt få redovisas båda könen tillsammans.
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Tabell 9. Inventering 1996-09-30 patienter på permission ärav som
inskrivna enligt LRV särskild utskrivningsprövning totalt 37utan
fördelade vårdtid förefter och tid permission.

Vårdtid Permission Permission Permission Permission
3 3 6 6 12 1 år- -

månader månader månader

91 är 3-
4 31 3 âr 7 1-

3 år l 1w-

16 9 8 4Summa

Endast dessa patienter inskrivna vid rättspsykiatriskärtre re-av
vårdtidgionvårdsenhet. hälften har kortareMer än är än ettsomen

flertalet haft permission månader.år och dessa har 3änmerav
har vårdats under året innan denMajoriteten patienterna ävenav

flesta haftintagningen i sluten psykiatrisk vård och de harsenaste
fjärdeöppenvårdskontakt före det aktuella vårdtillfället. Endast var

skastödperson. alla planeras perrnissionenpatient har För nästan att
flera månader och för fjärde i 6pågå ytterligare i änt.o.m.var mer

månader.
permission till sitt hem, till sjukhem, 3 till hemHälften har 2eget

boende, 6 till enskilda vårdhem och 6 till kommunenför vård eller av
boende. flesta har permission tillanordnat särskilt De ensom

villkor för sin pennission.institution har denna placering Nästansom
neuroleptikabehandling i någon form 33/37 ochalla patienter står på

skyldighet.för två tredjedelar patienterna dettaär enav
schizofrenidiagnos och 19patienterna har68 procentprocent av

harpsykosdiagnos. 59 patienternahar ävenprocentannan av
LRV-vård på grundPatienterna överlämnade tillmissbruksproblem. är

våldtäkt, i två fallskyldiga till olika brott: fallde gjort sig I ettattav
misshandel övriga dömda förmordbrand och i 13 fall medan de är

diverse brott.
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Tabell 10. Inventering 1996-09-30 patienter pâ permission ochav som
vårdas enligt LRV med särskild utskrivningsprövning totalt 246
fördelade efter vårdtid och tid för permission.

Vårdtid Permission Permission Permission Permission
3 3 6 6 12 1 år- -månader månader månader

årl 13 4 2 0-
1 år3 26 24 17 17-

3 år 1992 19t.0.m. 7 10 15
1991och tidigare 24 lO 7 47

Summa 82 45 36 79

Uppgifter saknas för
Várdtiden påbörjad enligt LSPV.

Som tabell 10 visar har tredjedel de permitterade patienternaen av
permission sedan âr ochän tredjedel permission iettmer en annan
högst 3 månader.

Tabell 11. Inventering 1996-09-30 patienter permission ochav som
vårdas enligt LRV med särskild utskrivningsprövning fördelade efter
vårdtid och huvuddiagnos.

Huvud- Vårdtid Vårdtid Vârdtid Vårdtid
diagnos år1 1 3 år 3 år sedan1991-

1992 el.t.0.m. tidigare

Schizofreni 8 30 20 56
Annanpsykos 4 22 9 9
Personlighetstöm. 3 22 9 18
Beroendetillstând 3 5 9 6
Övriga 2 6 2 3

Summa 20 85 49 92

Missbruk vanligt oberoendeär diagnos. Omkring 60 harprocentav
enligt uppgift alkohol- och/eller narkotikamissbruk. Bland dem som
vårdats ända sedan tiden före 1992 schizofreni ochär psykosannan
diagnosen för 70 Av de övriga har 40 schizofre-procent. procentca
nidiagnos, vilket överensstämmer med genomsnittet vid inventeringar

inneliggande patienter.av
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permission ochpatienter påInventering 1996-09-30Tabell 12. somav
fördelade eftersärskild utskrivningsprövningmedvårdas enligt LRV

O-vårdtider förgrunden för vårdendet brottvårdtid och är samtsom
fallen.

Vårdtid VårdtidVârdtidVârdtidBrott
år sedan19913 år 31 âr l t.0.m.-

1992 el. tidigare

22121 llMord
4151Våldtäkt

18133310Misshandel
642 11Mordbrand
020 lSexbrott bammot

Övriga 1421 166
283 10O-fall

92498520Summa

vårdtidoch harför morddem dömtsfjärdedelarNästan tre ensomav
år.3över

vilket betyderår 14 O-fall,vårdtid 10med31 patienter över ärAv
harvårdtid. Den patienthar så långO-fallen44att procent somav

sedan 1951.vårdatsvårdtiden harden längsta
år, i fall i 10ihaft permissionO-fallen har änTretton etttremerav

ar.
permission% patienternamajoriteten 59harEnligt tabell 13 av

perrnitteradeO-fallen flertaletendast ärtill hem. Det äreget somav
institutio-det gällerplaceringenvanligaste närtill institutioner. Den

vårdhemmen.de enskildaärnerna
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Tabell 13. Inventering 1996-09-30 patienter pâ permission och somav
vårdas enligt med särskild utskrivningsprövning fördelade efterLRV
platsen för permissionen och det brott för vårdengrunden 0-ärsom
fallen redovisas även.

Brott Eget hem Ensk. Annanel. in- Kommunalt
vårdhemhos anhörig stitution s.k. boende

Mord b
Våldtäkt
Misshandel
Mordbrand
sexbrott barnmot
Övriga
O-fall

Summa 145 55 25 21

14. 1996-09-30 patienter på permission ochTabell Inventering av som
utskrivningsprövning fördelade eftervårdas enligt LRV med särskild

längd och det brott grunden för vården O-fallenpermissionens ärsom
redovisas även.

Permission- Permis- Pennissions- Permissions-Brott
årstid sionstid tid tid 1

3mån. 3-6mån. 6-12mân.

14Mord 31 9 10
6Våldtäkt 3 l 1

11 20Misshandel 27 14
3 6Mordbrand 13 l

Sexbrott bam l 2mot --Övriga 15 6 1818
3 3 19O-fall 7

45 34 84Summa 82

O-fallen har haft permission i år. En59 alla än ettprocent av mer
haftdem dömda till LRV-vård för mord hartredjedel ärav som

år.permission över ett

18-03305
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Tabell 15. Inventering 1996-09-30 patienter på permission ochav som
vårdas enligt med särskildLRV utskrivningsprövning fördelade efter
platsen för permissionen och permissionens längd.

Permissions- Eget hem el. Ensk. Annan Kommunalt
tid hos anhörig vårdhem institution s.k. boende

3 månader 47 16 9 lO
3 6 32 6mån. 3 4-
6 12 mån. 24 6 4 2-

âr 42 9l 27 5

Summa 145 55 25 21

Hälften alla dem har permission till enskilt vårdhem harettav som
haft permission år. Alla vistas enskilda vårdhemöver ärett som
ålagda enligt villkorenvistas där för permissionen.att

Hälften alla perrnissioner beräknas behöva fortsätta minst 6av
månader till. 74 dessa patienter står neuroleptikabe-procent av
handling. hälften alla patienter har behandling med depå-Mer än av
neuroleptika. Flertalet dem har detta villkor för perrnissionen.av som

Tjugo patienter har arbete på den arbetsmarknaden eller iöppna
Ytterligare beräknas rehabiliterasskyddat arbete. 23 kunna till visst

arbete. långvarigt sjukskrivna eller har förtidspension.Resten är
44 LRV-patienterna med särskild utskrivningsprövningprocent av

erbjudits sådan.har stödperson. Resten har inte önskat Näramen en
hälften patienterna inte ha haft kontakt med psykiatrisk vårdav uppges
före vårdtillfället.det aktuella

% fortsatta tvångsvårdenFör 15 patienter 6 den heltattanges
motiveras samhällsskyddet.av

Sammanfattningsvis LRV-patienter vid in-283 permissionär
venteringstillfället och de fler fjärdedel alla vid dennautgör än en av

O-fall, vilkatidpunkt inskrivna LRV-patienter. Av dessa 283 32är
från LSPV-tiden, och 37 dömda till LRV-vårdutgör rest utanen

särskild utskrivningsprövning. 214 domstol överlämnade tillär av
LRV-vård med särskild utskrivningsprövning.

LRV-patienterna med utskrivningsprövning vilketAv särskild
inkluderar O-fallen har majoriteten % värdtid år och57 över treen

hälften dem med vårdtid år har haft permission inästan över treav
år. Flertalet dem med lång vårdtid och lång permission-än ettmer av

stid O-fall eller dömda för mord. Flertalet harpatienternaär av
permission till sitt hem. Endast i O-fall har majoriteteneget gruppen
62 % permission till institution då ocksåoch det vanligenär en
placering villkor för perrnissionen.utgör ettsom
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Hälften alla pennissioner beräknas behöva fortsätta åtminstoneav
ytterligare månader.sex

För 15 LRV-patientema med särskild utskrivningsprövningav an-
sarnhällsskyddet huvudskälet för den fortsatta tvångsvården.utgörages

Det förhållandet så andel de perrnitterade LRV-att storen av
patienterna perrnitterade till hem eller till enskilt vårdhemär talareget
för det alltjämt finns svårigheter fâ stöd i kommunalt särskiltatt att ett
boende för LRV-patienter.

3.2 Avslutade vårdtillfällen enligt lagen om
psykiatrisk tvångsvård LPT tidenunder
första oktober till sista1996 1997mars

Inledning

Socialstyrelsen har för kommitténs räkning genomfört insamlingen av
uppgifter alla avslutade vårdtillfällen enligt 1996-10-01LPTom -
1997-03-31. Uppgiftsinsamlingen genomfördes på så chefs-sätt att
överläkarna vid landets psykiatriska verksamheter uppmanades att
sända in blankett för varje patient under denna period skrevsen som

från vård enligt oberoendeLPT, utskrivningen skedde tillut av om
vård, fortsatt sluten vårdöppen enligt HSL eller efter avslutandeen

permission. På blanketten redovisades antal olika uppgifterett om
patienten såsom uppgifter ålder, vårdtid, tvångsåtgärder etc.om

Rapportering har skett fortlöpande under denna period. Blanketter-
har vanligen varit ifyllda ibland har vissa uppgifternoggrantna men

saknats. har dock inteDet varit möjligt tid kompletteraägnaatt att
blanketterna bearbetning har fått ske det material inkom-utan av som
mit. Vissa sektorer har in blanketter flera månader efter avslutadsänt
datainsamling. Dessa blanketter har inte kunnat medtas i bearbet-
ningen.

Totalt rapporterades 3 896 vårdtillfällen. Av dessa gällde 238 6
% patienter vid § 6-prövning inte befanns i behovrapporter som vara

LPT-vård och vårdtillfällen311 gällde patienter överflyttadesav som
vidare till vårdinrättning för fortsatt LPT-vård och därför inteannan

Återståringår i materialet för undersökningen. således 3 347 vårdtill-
fällen har analyserats. 2 640 dessa vårdtillfällen gällde intagsom av
ning efter § 6-prövning vårdintyg, i fall4 skedde konverteringen
från LRV-vård, fall förflyttades146 från vårdinrättning dären annan
LPT-vård inletts och %557 17 konverterades enligt 11 § LPT.

För få bild i vilken utsträckning verksamheternaatt rapporte-en av
enligt de utsända instruktionerna har i tabell 1 gjorts jämförelserat en
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och tillvårdtillfállen i denna studiemellan inrapporterade avslutade
tvångsâtgärderdatabas frihetsberövande ochSocialstyrelsens FOT

vårdtillfällen.anmälda antal avslutadei kvartalsrapporter

avslutade vårdtillfällenstudie inrapporteradeAntal vid dennaTabell
tillpatienten överförtsvårdtillfällen avslutatsexkl. de attgenomsom

och antal tillför fortsatt tvångsvård enligt LPTvârdinrättningannan
vårdtillfällen enligt underavslutade LPTinrapporteradeFOT-systemet

andel vidProcentuelloch första kvartalet 1997.fjärde kvartalet 1996
vårdtillfällen antalet till FOT-avslutadeinrapporteradedenna studie av

vårdtillfällen.inrapporteradesystemet

Antal.sjgky§;çgh§ygg; Proc. FOTs. :To1:e1;ltgi:;j;:’ s av
897Stockholm 861043

8510287Uppsala
6712986Södermanland

Östergötland 83141117
6414693Jönköping
839377Kronoberg
896558Kalmar
1551117Gotland kn
716244Blekinge
7210676Kristianstad
52426221Malmöhus
7013494Malmö stad
7910785Halland
88159140Bohus
98331325stadGöteborgs

Älvsborg 87161101
7412592Skaraborg
8110081Värmland

Örebro 99104103
815948Västmanland

109 95104Dalarna
7910281Gävleborg
985756Västernorrland
9037 41Jämtland
92121111Västerbotten
90125112Norrbotten

4Oklara
41193347 81"Fliket

v
ingårvårdinrättning dessaLPT-vård tilltill fortsattöverflyttadeexkl. annan

FOT-uppgifternaitroligen
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Skillnaderna kan del förklarastill till Socialstyrelsens FOT-atten av
databas anmäls antalet under kvartalet avslutade vårdtillfällen, såväl
i form utskrivning under pågående vård efter permission.av som
Även vårdtillfällen avslutas patienten överförs tillattsom genom

enhet för fortsatt tvångsvård medräknas. vår studie harIannan en
blankett in för varje under perioden avslutat vårdtillfälle. Desänts
vårdtillfällen avslutats överförtspatienten till fortsattattsom genom
tvångsvård på eftersomenhet har inte medräknats,annan samma
vårdtillfälle i så fall skulle räknas dubbelt. Antalet sådana dock inteär
så det förklarar differensen mellan vår studie ochstort att rapporte-
ringen till Uppenbarligen har inte alltid in blankettFOT. säntman en

vårdtillfälle avslutats. Omfattningen underrapporteringnär ett av
skiljer sig dock inte mellan flertalet landstingen motsvarande.av

sålundaRapporteringen inte fullständig och kanske baraär motsvarar
81 de under perioden avslutade vårdtillfällena. synnerhetIprocent av
Malmöhus landsting har kraftig underrapporteringläns i dennaen
studie.

utvärdering psykiatriska tvångsvårdsla-Socialstyrelsens deav nya
redovisades i Psykiatrisk tvångsvård. Effekter lagstiftninggarna av ny

Socialstyrelsen följer och utvärderar 1994:2. Som underlag förupp
denna utvärdering hade Socialstyrelsen bl.a. insamlat uppgifter om

föravslutade vårdtillfällen enligt på liknandeLPT sätt som nu
Även någotperioden juli 1992 30 juni 1993. då redovisningen1 var-

Antalet vårdtillfällen lika dåofullständig. nästan stortvar som nu,
halvt år. Antaletnämligen 6722 på helt âr 3347 påett mot ett

inte uppfyllde kriterierna för LPT-vårdvårdtillfällen där patienten
6-prövning 1992/93 på helt år 461 238 på halvtvid § ett mot ettvar

år 1996/97.

eftersom bort-det följande växlar slutsumman i de olika tabellernaI
fallet för olika uppgifter.varierar
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Icke behovi tvångsvård enligt § 6 prövning.av

Tabell 2. Antal vårdtillfällen där patienten inte uppfyller kriterierna
för LPT-vård vid prövning enligt § 6 efter ålderLPT och kön.

Alder‘; Totaltt
år18 3 1 4

18 24 år 915 24-
25 34 år 23 32 55-
35 44 år 22 19 41-

år45 54 18 24 42-
år55- 64 8 14 22

65 år 26 18 44w-
Uppgift saknas 5 1 6

120 113 Z38I - i I. .

Åldersfördelningen bland dem uppfyller förinte kriteriernasom
tvångsvård skiljer sig inte från åldersfördelningen för dem blirsom
intagna för LPT-vård. Bland dem inte uppfyller kriterierna försom
tvångsvård har endast 15 tidigare tvångsvårdats under detprocent

året 25 dem blir intagna för LPT-vård ochsenaste mot procent av som
har inte haft någon kontakt psykiatrisk vård58 med öppenprocent

under det året.senaste

Antal avslutade vårdtillfällen enligt LPT
.

Tabell Avslutade vårdtillfällen enligt under tiden oktoberLPT l
1996 till 1997 efter ålder och kön.31 mars

Ålder
.18 år 24 19 43

18 24 år 165 276111-
25 34 år 367 390 757-

år35 44 371 366 737-
45 54 år 345 320 665-
55- 64 år 193 162 355

år65 272 203 475w-
Uppgift saknas 21 7 28
Summa 1758 1578: 3336i ll. ,A p

Kvinnliga patienter för 53 de avslutade vårdtillfälle-procentsvarar av
Flertalet vårdtillfällena gäller under 45 års ålderna. av personer men

år.många äldre 65även är änsom
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Tabell 4. Avslutade vårdtillfallen enligt LPT under tiden 1 oktober
1996 till 31 1997 efter vårdtid under LPT-vård kön.ochmars

1 3 dagar 153 190 343-
4 dagar7 200 205 405-
8 14 dagar 221 200 421-
15 28 dagar 571 453 1024-
29 dagar120 438 353 791-
121 300 dagar 74 60 134-

300 dagar 53 57 110
Uppgift saknas 48 60 108

Trettiofem tvångsvårdstillfällena avslutade inom 14ärprocent av
dagar. Sådana korta vårdtider vanligare för manliga kvinnligaär än
patienter. Tabell 4 Nästan två tredjedelar alla vårdtillfällen ärav
kortare veckor.4 Eventuell permissionän ingår i vårdtiden.

Göteborgs stad har vanligt det högsta antalet tvångsvårdstillfäl-som
len medan Västmanland har det lägsta, tabellse

Hälften vårdtillfällena gäller patienter inte vårdats i slutenav som
psykiatrisk vård inom år före intagningen medan fjärdedel harett en
tvångsvårdats under det året. I hälften vårdtillfällena harsenaste av
patienterna gjort eller flera öppenvårdsbesök inom år företre ett
intagningen medan 36 inte har haft kontakt med psykiatriskprocent

vård det året.öppen senaste
När frågan intagning för LPT-vård enligt § 6 bedömdesLPTom

gjordes endast i begränsat fall %antal 21 övervägandenett om
alternativa vårdåtgärder enligt I 19 fall övervägdesrapporterna. annan

frivillig institutionsvård och i fall24 sociala tvångsvårdsinsat-typ av
Stöd i psykiatrisk vård alternativet i 103 fall och socialtöppenser. var

stöd i 15 fall.
beslutetInnan enligt 6 § fattats harLPT i antal tillfällen olikaett

tvångsåtgärder behövt tillgripas. fallI nio har polis biträtt medan
enbart fastspänning i bälte i fall25 och i kombination medanvänts
tvångsinjektion med neuroleptika i 9 fall. I ytterligare fall16 rapporte-

enbart tvångsinjektion givits. Relativt oftast har sådanaatt settras
åtgärder anmälts från Bohuslandstinget.
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Antal avslutade vårdtillfällen under halvår 100 000Tabell 5. ett per
Procentuell andel kon-invånare i de olika landstingsområdena.

sjukvårdshuvudmannen.alla avslutade vårdtillfällen hosverterade av

fionverterade§jukvé;-dshuvndman Antal V
9Årpgr 1oooooinv procent" if

i "Stockholm " i" T251
30 21Uppsala

1933Södermanland
Östergötland 28 22

30 24Jönköping
43 13Kronoberg

1624Kalmar
629Gotland kommun
929Blekinge

2126Kristianstad
2339Malmöhus
938stadMalmö
1431Halland
1344Bohus

72 21Göteborgs stad
Älvsborg 1623

2333Skaraborg
1629Värmland

Örebro 2337
2518Västmanland
1236Dalarna

28 17Gävleborg
22 9Västernorrland

3027Jämtland
2243Västerbotten

42 15Norrbotten
1638Riket

I

Konvertering

1992/93,densamma 1996/97konverteradeAndelen är nästan som
tabell 6 visarvårdtillfällen. Someller 557 ärnämligen 17 procent

det gällerbland kvinnor. Närkonverteradeandelen större unga
skillnaderpsykiatrisk vård finns inga säkraochtidigare sluten öppen

vårdintyg.dem tagits in påkonverterats ochmellan dem somsom
har låg andel kon-VästernorrlandMalmö stad ochBlekinge, en
Jönköping har högJämtland, Västmanland ochmedanverteringar en

andel tabell 5.
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konverteratsinom varje åldersgrupp6. Procentuell andelTabell som
§enligt 11 LPT.

§§I;KvIijt’1nor: :-.år 38 2118
142218 24 år-
18år 2625 34-

12 1544 år35 -
141145 54 år-
1764 år 1555-
181665 årw-

i2:17.Summa-
,

omfattningminskat itvångsvårdenHar

utvecklats.tvångsvården FöromfattningenhurFigur illustrerarI av
tvângsvârdstillfällen enligt lagenavslutaderedovisas antaletår 1988

deLSPV medvård i vissa fallpsykiatriskberedande slutenavom
jämförbaraskallför uppgifternaborträknades.k. nämndfallen att vara

avslutade1996 redovisas1993LPT-vårdtillfällen. För årenmed -
hämtade1996för 1993Uppgifterna ärvårdtillfällen enligt LPT. ur-

FCT-statistik.Socialstyrelsens

12000

10000
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6000
m ‘II.21-

4000

2000

1 1 111

antal avslutadeP-fall enligt LSPV ochvârdtillfállen 1988Figur Antal avslutade som
1996.FCT-registret 1993tillenligtvérdtillfillen LPT rapporteratssom -
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Enligt FOT-statistiken det trendenden uppâtgåendeutser som om
bryts år eftersom det under första1997 kvartalet anmälts 2 042
avslutade vârdtillfällen enligt bilaga visarLPT. Se 3. Figuren att
antalet várdtillfällen enligt LPT motsvarande minskade kraftigt när
LSPV DärefterLPT. har viss ökning antaletersattes av en av
vârdtillfällen skett vårdtidema har samtidigt blivit allt kortare.men

Ett visa tvângsvârden omfattningminskat isätt ärannat att att
uppgifter från olika inventeringar antalet inneliggande dag.vissav en
Av figur framgår antalet inneliggande LPT-vårdade minskat vidatt
den inventeringen jämfört med de tidigare. bekräftarDettasenaste

vårdtiderna har blivit kortare så omfattningen LPT-vårdäven att att av
mindre várdtillfällenantalet ökat.är trots att

Figur lI. Antalet inneliggande patienter inventeringsdag efter vårdform LPT,en
LRV, HSL eller motsvarande 1988, 1991, 1994 1997.och

Behandlingsplaner och Stödperson

Trettiofem alla vârdtillfällen avslutas dagar.inom 14 Förprocent av
denna sällan behandlingsplan %.upprättad 2 Däremotärgrupp

behandlingsplan i flertalet fall för de patienterupprättatsattanges som
haft längre vårdtid. Vi har dock inte studerat kvalitetenen av
behandlingsplanerna i denna frånundersökning. I rapporten annan
Socialstyrelsen underkänns majoriteten de undersökta behand-av
lingsplanerna.
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Tabell 7. Den procentuella andelen vårdtillfällen med upprättad
behandlingsplan i förhållande till vårdtid.

Vårdtid Behandlings-i. Plan-§§;f1nI1SV .1 14 dagar 2-
2815 dagar 89-

29 120 dagar 92-
121- 300 dagar 93

300 dagar 93
Totalt :85

V. ., . .

Uppgift saknas för 444 vårdtillfällen.

Stödperson endast i begränsad utsträckning för patienterutses som
vårdas enligt TillLPT. viss grad sammanhänger detta med de oftaen
korta vårdtiderna. Tabell 8 visar Stödperson inte hinner elleratt utses

erbjudas innan vårdtiden avslutad. Nära två tredjedelarärens av
patienterna har avböjt få stödperson. Endast 12att procent av
patienterna vid alla vårdtillfällen har haft Stödperson andelen ärmen
betydligt %23 för dem med vårdtidstörre 300 dagar.över

Tabell 8. Procentuell andel med Stödperson i relation till vårdtid.

Vårdtid" .inteerbjuditsfHiaft AvböjtjÄ j. stödpers.lstödperäsi
...dagar i i141 8 29-

15 28 dagar 10 16-
29 120 dagar 15 10-
121 300 dagar 18 6-

300 dagar 23 5
Totalt

Tvángsåtgärder

I rapporteringen har ingått uppgift vilka tvångsâtgärderen om som
tillämpats under vårdtillfället. Pâ blanketten skulle också anges
tidpunkt: tvångsåtgärden skett enbart under de första fyraom
veckorna, den inträffat under de inledande fyra månaderna ellerom

tvångsâtgärden tillämpats under vårdtid överskridande fyraom en
månader. Vanligen det i det inledande skedet behandlingär av en
olika tvångsâtgärder kan behövas. En användning tvångsåtgärderav
under längre tid och under långa vårdperioder tyder på mer ex-
ceptionella förhållanden.
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Tabell Vårdtillfällen under vilka efter tid förpatienten isolerats
isoleringstillfällen. efterisoleringen och antal Procentuell fördelning

vårdtillfället isoleringundernär använts.

Frxicéiitueii {"31-delningIsolering Antal v
veckor4 mån. 4 mån.4

" "Ingen 3193
tillf. 3Ett 8 timmar 29 83 10
tillf. 0Ert 8 timmar 6 83 17

tillf. timmar 16Flera 8 32 50 28
tillf. timmar 3 100 0 0Flera 8
tillf. 6 17Flera korta längre 33 170.

9Summa isolering 76 66 18
Procent ingen isolering 98 %

omfattning.Isolering används tabell 9 visar i begränsadrättsom
vanlig under de inledandeTvångsmedicinering däremot i synnerhetär

tabell 10. tabellen framgår också 42veckorna enligt Av att procent av
alla tvångsmedicineringstillfällen gäller depåinjektioner.

tvångsmedicinerats för-10. Vårdtillfällen under vilka patientenTabell
medicinering och antal medicineringstillfällen. Pro-delade pâ typ av

tvångsmedicineringfördelning efter under vårdtillfälletcentuell när
skett.

fördelningAntal Proeentuell
" man;veckor 44zmån. j4V " "Ingen 2306

1430 96 2Enstaka depå
984 7138Upprepad depå

6 4depåinj. 170 89Enstaka
2039 38depâinj. 144Upprepad

16102 75Flera alternativ
610injektion 984 83Summa

70%ingen inj.Procent

vårdtillfällena patienten varit fastspändharVid hela tio procent av
har det handlatdessa vårdtillfällenmed bälte. I hälften attomav

inledningsfasen vården, varittillfälle, vanligen ipatienten vid ett av
29Endast mindrefastspänd mindre 4 timmar. änän procenten av

flera tillfällenvarit fastspända vidvårdtillfällena gäller patienter som
4 timmar.över
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fastspänd medpatienten varitVårdtillfallen under vilkaTabell ll.
och antal tillfällen. Pro-fastspänningenfördelade tid förbälte på

vårdtillfället fastspänningen skett.fördelning efter undercentuell när

FördelningTroeentueltAntalFastspäuning med..
mån. 4 mån.veckor 44bälte

iiii i "2945Ingen
O490163tillf. 4 timmarEtt
3O9840timmarEtt ti1lf. 4
8157788tillf. 4 timmarFlera
O1388timmar 8Flera tillf. 4
43243321tillf. längreFlera kort o.
5884320fastspänningSumma

90%inget bälteProcent

skettmed bältevilka fastspänningvårdtillfällen vidhurTabell 12 visar
litetdock såvârdtillfällenlandsting. Antaletolika ärvarierar mellan

kan konstateras.skillnader inteså några klaraatt
föranvänds oftaremed bältefastspänningframgårtabell 13Av att

före-Användning bältekvinnliga patienter. ärförmanliga mestän av
till 35för patienterockså Vanligtkommande för de Det äryngsta. upp

stigandemedbälteanvändningenminskarsedanårs ålder avmen
ålder.
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Tabell 12. Vårdtillfällen under vilka patienten fast med bältespänts
fördelade på förtid fastspänning och procentuell andel alla vårdtill-av
fällen efter sjukvârdshuvudman.

FastspänningSjukvârds- med. bälte
Vhuvudman 411m. 4 Procenttim.

Stockholm 20 10
Uppsala 9 O 10
Södermanland 27 10
Östergötland 5 5 9
Jönköping 4 O 4
Kronoberg 11 4 19
Kalmar 4 0 7
Gotlands kommun 0 61
Blekinge 3 0 7
Kristianstad 8 3 14
Malmöhus 11 1 5
Malmö stad 4 0 4
Halland 16 O 19
Bohus 13 3 11
Göteborgs stad 21 4 8
Älvsborg 13 2 15
Skaraborg 8 4 13
Värmland 7 6 16
Örebro 4 2 6
Västmanland 5 0 10
Dalarna 5 5 10
Gävleborg 4 l 6
Västernorrland 4 0 7
Jämtland 4 1 14
Västerbotten 4 5 8
Norrbotten 9 0 8
Rike .. 59- 10i -.-.
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Tabell 13. Vårdtillfällen vid vilka patienten fast med bälte efterspänts
ålder kön. Absolutoch antal och åldersgruppen.procent av

Fastspärining med" .bälte
Ålder Kvinnor: Totalt Procent

A18 år 6 4 10 23
24 år18 21 13 34 12-

år25 34 35 66 101 13-
35 44 år 31 44 75 10-

år45 54 14 44 58 9-
55 64 år 127 19 5-
65 år 5 15 20 4w-
Uppgift saknas 1 0 1
Summa 120 198. 313

..V V

Ofta behöver patient fast med bälte och isoleras. Detspännassamma
visar sig nämligen i 89 alla vârdtillfällena har varkenatt procent av
fastspänning med bälte eller isolering behövt tillgripas.

för material.Besöksförbud har bara varit aktuellt patient i dettaen

Utskrivning

vârdtillfällena har avslutats med permission till19 procent av
på högstvårdtidens slut. En tredjedel gäller bara kort permissionen

pågått måna-dagar. fallen har permissionen 314 I 12 överprocent av
der.

efter14. Antal vårdtillfällen med permission till vårdtidens slutTabell
och procentuellpermissionens längd. Absoluta talden avslutande

fördelning.

Antai’UtSKrK/Ãznásâéftéâr:ierlmissionis.:
.. .1287 dagar

918 14 dagar-
1073015 dagar-
19131 90 dagar-
7590 dagar

Oklart 30
Summa. f

,.
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Till ö.v.
35%HSL-vård

46%

Efter perm.
19%

Figur III. Andelen de avslutade vårdtillfállena avslutats medav som
permission, övergått till frivillig sluten vård HSL-vârd, avslutats

överflyttning till Vårdenhet eller avslutats med direktgenom annan
utskrivning till vård Tillöppen ö.v..

Sexton vârdtillfállen har avslutats på grund patienten har avlidit.attav
hälftenI dessa fall har det sig suicid. figurSom III visarrörtav om

har LPT-vården i 46 vårdtillfállena övergått direkt iprocent av
frivillig sluten vård

.

Diagnos

Patienterna har schizofreni-diagnos i tredjedel vårdtillfällena ochen av
psykos-diagnos i tredjedel depression i 18samt procentannan en av

de manliga och 25 de kvinnliga vårdtillfállena. 23Förprocentca av
vârdtillfallena för manliga patienter någon formprocent attav anges

missbruk aktuell medanär motsvarande uppgift för de kvinnligaav
patienternas vårdtillfállen 8är procent.

Tvångsvárd inom barn- och ungdomspsykiatri

Mindre än 31 de rapporterade vârdtillfallena har skettprocenten av
inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet tillfällenBUP. Tio
i Stockholm och fem tillfällen i Uppsala, Malmöhus och Väster-var
botten. 17 de 24 kvinnorna och de10 19 under 18 årmännenav av
tabell 3 har vårdats inom BUP. vârdtillfállenFyra har gällt patienter
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harår, nämligen två kvinnor och två Majoriteten18 män.som var
patienterna för fem flickorkorta vårdtid de övriga mensamma som

och pojke vârdtiden 4 månader.är överen
har påbörjatsFyrtio vårdtillfallena inom BUPprocent genomav

andelen konverteringar ivilket förklarar den högakonvertering,
hartabell alla vårdtillfálleåldersgruppen under 18 år 5. I utom ett
ochtillsammans med patientbehandlingsplan vanligenupprättats,

har patientenvårdtillfällen inom BUPnärstående. Under endast tre
föräldrar eller socialtjänstemänhaft stödperson. har åberopatMan att

i stället.haft kontakt med patientennära
Åtta lagts i bälte och i hälften% dessa patienter har26 avav

bälteeller fastspänning medhandlat flera tillfällenfallen har det om
gällt kvinnligadessa vårdtillfällen har4 timmar. Sexän avmer
psykosdiagnos.tredjedel flickorna harpatienter endasttrots att en av

Isolering harpojkarna har däremot psykosdiagnos.Majoriteten av
medtvångsmedicinering i fem fall, dock intefyra fall ochtillgripits i

depâinjektioner.

Sammanfattning

avslutadehar 3 896oktober 1996 till 31 1997Under tiden 1 mars
med Socialstyrelsens FOT-jämförelsevårdtillfällen Enrapporterats.

skett. Sexbetydande underrapporteringregister visar procentatt aven
enligt § 6 LPTpatienten vid prövninggällde tillfällendem 238 när

patientervårdtillfällen gälldevårdbehövande. 311befannsinte vara
ingår iLPT-vård och intevidare för fortsattöverflyttadessom

Återstår vårdtillfällensålunda 3473 utgörundersökningen. som
hadevårdtillfállenasjutton 557undersökningsmaterialet. I procent av

tvångsvården.inlettkonvertering enligt 11 § LPT
vårdtill-de avslutadeförpatienter 53Kvinnliga procent avsvarar

år.under 45vârdtillfállena gällerMajoritetenfällena. personerav
avslutade inom 14tvångsvårdstillfällenaTrettiofem ärprocent av

4vårdtillfällena kortaretvå tredjedelar ändagar och ärnästan av
stad harinräknad. Göteborgseventuell permissionveckor ärtrots att

har lägst.tvångsvård medan Västmanlandandelhögst
kraftigt då de lagarnavårdtillfällen år minskadeAntalet nyaper

antaletenligt FOT-statistiken1992. Därefter harinfördes den januari1
trendenuppâtgåendeökat denvårdtillfällen långsamt även nu serom

sig ivilket visarVârdtidema har blivit allt kortarebrytas. attut att
och 1997lägre 1991vid inventeringen 1994antalet LPT-vårdade änär

figurlägre 1994 II.än
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Vid flertalet vârdtillfällen behandlingsplan upprättad.ärattuppges
Endast i 12 vârdtillfällena Stödperson utseddärprocent av men om
vården pågår 300 dagar har 23över stödperson.procent

Tvângsâtgärder vanliga. Isolering skerär vid 2 procent av
vârdtillfällena. Tvångsmedicinering används vid 30 procent av
vârdtillfällena i synnerhet i det inledande skedet. 42 allprocent av
tvångsmedicinering gäller depåinjelctioner. Fastspärming med bälte
sker i 10 vârdtillfällena. hälftenI fallen handlar detprocent av av om

enstaka tillfälle i mindre 4 timmar under inledningsfasenänett av
vården. Fastspänning med bälte används oftare för manliga föroch

patienter.unga
Nitton vârdtillfällena avslutas med permission till vârdti-procent av

dens slut. En tredjedel perrnissionerna pågår mindre 2 veckor.änav
Endast två alla vârdtillfällen avslutas med perrnissionerprocent av som

längre månader. 46är än vârdtillfällena övergår itre procent av
fortsatt frivillig sluten vård.

Mindre 31 alla tvângsvårdstillfällenän har skettprocenten av
inom barn- och ungdomspsykiatrin. Majoriteten har korta vârdtider

för fem flickor förav 19 och pojke av 12 vârdtidenär övermen en
4 månader. Fyrtio vârdtillfällena inom barn- och 36procent av ung
stället peka på tendenser det gäller förekomstennäratt t.ex.av
offentligt biträde och sakkunnig.

3.3 Handläggning psykiatrimål i länsrätternaav

3.3.1 Inledning

Vi har genomfört målundersökning i samtliga länsrätter. Mål-en
undersökningen har samtliga psykiatrimål avgjordes iavsett som
länsrätterna fr.o.m. den 4 den 22 november 1996, eller totaltt.0.m.
267 LPT-mål och 331 LRV-mål. Vid den i motsvarandestort sett
målundersökningen Domstolsverket genomförde fr.o.m. den 8som

den 26 februari 1993 dvs. under motsvarande tidsperiodt.0.m.
avgjordes totalt 280 LPT -mål och 289 LRV-mål. Flera sakfrågor kan

aktuella i mål, vilket innebär antalet sakfrågorattvara samma
överstiger antalet mål. innebärDetta i vissa fall näratt procentsatser
räknas hänsyn till antalet sakfrågor i stället för till antalet mål.ut, tas
Det bör påpekas vissa svarsblanketter har innehållit oklar-även att
heter. har fåttDetta till följd vid sammanräkning vissaatt av pro-

blir resultatet inte alltid exakt 100 Vårt syfte medcentsatser procent.
mâlundersökningen emellertid inte redovisa exakta siffrorär att utan
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förekomsteni stället peka på tendenser det gällernäratt t.ex.av
offentligt biträde och sakkunnig.

årDomstolsverkets målstatistik framgår det under 1996 komAv att
in sammanlagt 589 psykiatrimål till länsrätterna. Av dessa målll var

LRV-mål. Statistiken kan jämföras med5 421 LPT-mål och 6 168 att
in till länsrätterna 12 222 är 1993,antalet psykiatrimâl komsom var

år år 1995. Fördelningen år 1993 6 08311 415 1994 och 11 867 var
således gåttLPT-mål och 6 139 LRV-mâl. Antalet psykiatrimâl har

skett beträffande LPT-ned totalt sedan år 1993. Minskningen har
ökat något.målen. Antalet LRV-mål, har framgår statistiken,som av

generelltutvärderingen år 1996 kanNär det gäller resultatet av
resultat komdetta i hög grad med detöverensstämmersägas att som

förekommer dock ochfram utvärderingen år 1993. Vissa olikheterav
redovisas nedan.dessa kommer närmareatt

och fylltsuppgifter hämtats akternaVid mâlundersökningen har ur
LRV-mål. Uppgifterna harskilda för LPT-mål ochi på blanketter,

databehandlats.
materialet ombads länsrätternakomplettera det statistiskaFör att

ifylldes,blanketterna för målundersökningeni samband medatt, att
ochsynpunkter på tillämpningen LPT LRV.lämna allmänna av

sakfrågorolika3.3.2 Förekomsten m.m.av

vilken/ombads länsrätternabåda målundersökningarnaI de att ange
övervägandeklartvarit aktuella i målet. Denvilka sakfrågor som

enligtmålen LPTmål eller 80 ärandelen nästan procent avav
vidare utläsaskananhängiggjorda chefsöverläkaren. Av attsvarenav

chefsöverläkaren förlängningansökan frånflertalet LPT-mål rör om
vårdtidförlängningChefsöverläkarens ansökanvårdtid. om avav

Vårdtid, enligt 9 § LPT,efter fyra veckorsenligt § LPT, dvs.7 samt
sammanlagt 60månaders vårdtid,dvs. efter fyra utgör nästan procent

konverteringChefsöverläkarens ansökanmålen enligt LPT. omav
tillfrivillig psykiatrisk vårddvs. övergång frånenligt 12 § LPT,

målen enligt LPT. Detvångsvård 21psykiatrisk utgör procent av
överklagandegäller oftastLPT-mål anhängiggörs patienten avavsom

målen.chefsöverläkarens intagningsbeslut 17 procent av
målen,LRV-målet, nämligen cirka 33vanligasteDet procent av

tillstånd till permission vidfrån patientenansökan rätts-omavser
utskrivningsprövning. LRV-målvård med särskild Depsykiatrisk som

oftast chefsöverläkarenschefsöverläkaren gälleranhängiggörs av
rättspsykiatriskvård eller upphörandeansökan förlängning avavom

Chefsöverläkaren har totaltutskrivningsprövning.vård med särskild
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anhängiggjort 48 LRV-målen och patienten harprocentca av
anhängiggjort 41 målen. märka denAtt blankettärprocent attav som
ifylldes länsrätterna förutom de uppräknade sakfrågornaav ger
möjlighet för fyllerden i blanketten i stället för de uppräknadeattsom
specificerade sakfrågorna annan fråga". I 11 målenprocentange av

annan fråga". dennaAtt "sakfråga" så ofta beroranges anges pass
till del det gäller chefsöverläkarens anmälan enligt 16 §närstor att
LRV kan denna dels direkt ansökan chefsöverläkaren attavse en av
vården skall upphöra den obligatoriska anmälanävenmen om
förlängning chefsöverläkaren skall enligt 16 § LRV detgöra närsom
gäller rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. detNär

fråga chefsöverläkarens ansökan vården skall förlängasär attom om
har del länsrätter valt alternativet "annan fråga i ställetatten ange
för så också varit möjligt använda alternativetatt attsom
chefsöverläkarens anmälan upphörande vård vid rättspsykiat-om av
risk vård med särskild utskrivningsprövning".

En mål chefsöverläkarens ansökan länsrättenstypny av avser om
medgivande till chefsöverläkaren får besluta frigång förrättatt att om
patienten. mältypDenna LRV-målen. Ansökan7utgör procentca av

länsrättens medgivande i de flesta fall ansökan tills vidareom avser en
kan länmas för viss tid.ävenmen

När det gäller LRV-mål anhängiggjorts patientens rättsom genom
överklaga chefsöverläkarens beslut blanketten för mål-att upptar

undersökningen alla de möjligheter till överklagande patienten harsom
med stöd 18 § LRV, bl.a. överklagande beslut intagning förav av om
rättspsykiatrisk vård och överklagande avslagsbeslut perrnis-av om
sion. framgårAv utvärderingen under den period under-att som
sökningen pågått har endast mål anhängiggjorts patientensett genom

överklaga och detta mål gällde överklagande intagningsbe-rätt att av
slut. siffra kan låg,Denna verka i undersökningen år 1993ävenmen

denna siffra låg. Då det 3 fall armängiggjortsvar var som genom
patientens överklaga. Som framgår vad har harrätt att sagtsav ovan
dock 41 målen anhängiggjorts patienten, målen harprocent av av men
anhängiggjorts ansökan patienten permission ochgenom av om om
upphörande vård.av

Den fördelningen olika sakfrågor och antalet sak-närmare
prövade sakfrågor redovisas i tabellerna ochl
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Tabell 1

AndelAntalAndelAntalSakfråga LPT av an-
%inkomna sak-talet

prövademål %

ansökanChefsöverläkarens om

92,08031,587várdtid 7 §förlängning av

98,67226,473vårdtid 9 §förlängning av

80,74620,657vârdtidförlängning av
konvertering12 §

0,000,41vârdtid efterförlängning över-av
rättspsykiatrisk vård tillgång från

§psykiatrisk tvångsvård 14

19879218chefs-anhängiggiordaTotalt av
överläkaren

avseendeöverklagandePatients
frågan om

83,0391747intagning 6 §

100,031,1311 §konvertering

00,00tvångsvård 14 §tillövergång

83,352,26skall upphöratvângsvârdenatt

00,0förstörandeförsäljning och av egen-
dom 24 §

100,010,41permission 25 §

O0,00permissionsamband medvillkor i
25 §

O0,01permis-tillstånd tillåterkallelse av..
26 §son

100,010,41frågaAnnan

492158anhängiggiordaTotalt av
patienten
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Tabell 2

Sakfråga LRV Antal Andel Antal Andelav an-
talet inkomna sak- %
mål % prövade

Chefsöverläkarens ansökan om

permission 10 § 43 10,6 39 90,7

delegation 10 § 34 8,3 32 94,1

förlängning vårdtid vid rätts- 11 2,7 10 90,9av
psykiatrisk vård SUP 13 §utan

medgivande angående frigång enl. 24 5,9 23 95,8
10 § tills vidarea

medgivande angående frigâng enl. 1,2 100,0
10 § för viss tida

Chefsöverläkarens anmälan 78 19,3 77 98,7om
fråga upphörande vidvårdom av
rättspsykiatrisk vård med SUP
16 §

Totalt anhängiggiorda chefs- 195 48 186av
överläkaren

Patients överklagande avseende
frågan om

intagning för rättspsykiatrisk vård 0,2 100
5 §

Patients ansökan om

tillstånd till permission vid rättspsy- 135 33,3 127 94,1
kiatrisk vård med SUP 10 §

upphörande vård vid rättspsykiat- 30 7,4 28 93,3av
risk värd med SUP 16 §

Totalt anhängiggiorda patien- 210 41 156av
ten

Annan fråga 44 11 43 97,7
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3.3.3 Offentligt biträde

Lagregleringen

Möjlighet till rättshjälp offentligt biträde i psykiatrimål reglera-genom
des vid tidpunkten för målundersökningen i 41 § 1 rättshjälpslagen
1972:429, RHL. Genom lagändring trädde i kraft den 1en som
december 1997 finns bestämmelser patientens till offentligträttom
biträde i 38 § LPT och 22 § LRV.numera a a

Rättshjälp offentligt biträde skall i det enskilda falletgenom
beviljas det inte måste behov biträde saknas. Någonattantasom av
materiell ändring till offentligt biträde har inte skett. för-Irättenav
arbetena till lagstiftningen offentligt biträde skall förordnassägs att om
det inte klart framgår omständigheterna behov biträde inteattav av
föreligger specialmotiveringen 1979/80:1 del 630. BehovAprop. s.

offentligt biträde inte föreligga det står klart dornsto-attav anses om
lens beslut skall gå i den riktning den enskilde yrkar ellersom om
några omständigheter inte tillkommit sedan ärendet sist prövades av
myndigheterna prop. 1979/80 del C s.88.

Målundersökningen

Totalt hade offentligt biträde förordnats i 92 de LPT-sett procent av
mål och i 33 de LRV-mål avgjordes under perioden.procent av som
Under år 1993 förordnades offentligt biträde i 83 LPT-procent av
målen och i 30 LRV-målen. det gäller LPT-målenNärprocent av
anmälde länsrätterna i målen ville ha5 patienten inteatt procent av
något offentligt biträde och i målen anmälde länsrätterna3 procent av

behov saknades offentligt biträde. Vad beträffar LRV-målenatt av
länsrätternaanmälde i 15 målen ville patienten haatt procent av

offentligt biträde och i 51 målen saknades behovprocent av av
offentligt biträde.

det gäller LPT-mål förordnas, framgår vad harNär som av ovan
offentligt biträde i mycket hög förekommer dockgrad. Detsagts,

skillnader mellan olika länsrätter. flesta länsrätter eller så mångaDe
länsrätter förordnar offentligt LPT-mål.17 24 biträde i allasom av

Bland dessa länsrätter finns länsrätterna i storstäderna, nämligen
Länsrätten i Stockholms län, i Göteborgs och Bohus länLänsrätten
och i Malmöhus län mindre länsrätter såsomLänsrätten ävenmen
Länsrätten i Gotlands län, Länsrätten i Kristianstads län och Länsrätten
i Västerbottens län.
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I tabell redovisas i vilken3 utsträckning de olika länsrätternanärmare
förordnat offentligt biträde i LPT- och LRV-målen. de mål därI
offentligt intebiträde har förordnats har detta antingen berott att
patienten inte vill ha offentligt biträde eller länsrätten haratt ansett att
behov förordna offentligt biträde har saknats.att
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Tabell 3

Länsrätten i Antal offent-sak- Med Antal sak- Med offent-
prövade ligt biträde ligt biträdeprövade
mål LPT LI’I % mål LRV LRV %

Blekinge län 1 0 1 0

Gotlands län 5 100 0 0

Gävleborgs län 3 33,3 4 0

Göteborgs Bohus län 28 100 17 58,8o

100 50Hallands län 4 4

80 0Jämtlands län 5 1

Jönköpings län 5 100 7 28,6

Kalmar län 4 75 16 O

Kopparbergs 9 0 23 0län

100Kristianstads 6 100 3län

24 41,7Kronobergs län 3 100

71,424 100 14Malmöhus län

6 66,79 100Norrbottens län

4 1009 100Skaraborgs län

59 100 24 83,3Stockholms län

10,49 100 77Södermanlands län

85,78 100 7Uppsala län

90,9 11 36,4llVärmlands län

100 9län 7Västerbottens

33,39 100 18Västmanlands län

00 17Västernorrlands län 3

Älvsborgs 6 33,3län 4 75

Örebro 4 100län

Östergötlands 21,4100 14län 7



Utvecklingen tvångsvårdenav SOU 1998:32

I vissa måltyper förekommer offentligt biträde i högre utsträckning än
vad de generella resultaten visar på. I LPT-mål förekommer offentligt
biträde i alla mål konvertering 100 procent. När det gällersom avser
LRV-mål förekommer offentligt biträde i hög utsträckning detnär
gäller fråga upphörande eller förlängning rättspsykiatrisk vårdom av
med särskild utskrivningsprövning.

Av tabellerna 4 och framgår5 i vilken utsträckningnärmare offent-
ligt biträde förordnas i de olika sakfrägorna.

Tabell 4

Sakfråga Antal Med offentligt Andel med
LPT sakprövade biträde offentligt

Antal biträde %
Chefsöverläkarens ansökan om

förlängning vårdtid 7 § 80 74 92,5av

förlängning vârdtid 9 § 72 63 87,5av

förlängning vårdtid 12 § konverte- 46 46 100,0av
ring

förlängning vårdtid efter övergång 0 0 0,0av
från rättspsykiatrisk tillvård psykiatrisk
tvångsvård 14 §

Patients överklagande avseende 39 37 94,9
frågan om
intagning 6 §

konvertering ll § 3 3 100,0

övergång till tvångsvård 14 § 0 O 0,0

tvångsvården skall upphöra 5 5 100,0att

försäljning och förstörande egendom 0 0 0,0av
24 §

permission 25 § 1 l 100,0

villkor i samband med permission 0 0 0,0
25 §

Återkallelse tillstånd till permisson O O 0,0av
26 §

Annan fråga l l 100,0
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Tabell 5

Sakfråga LRV Antal Med offentligt Andel med
sakprövade biträde offentligt

Chefsöverläkarens ansökan Antal biträde %om

permission 10 § 39 10 25,6

delegation 10 § 32 15 46,9

förlängning vårdtid vid rättspsykiat- 10 7 70,0av
risk vård SUP 13 §utan

medgivande angående frigång enligt 23 4 17,4
10 § tills vidarea

medgivande angående frigång enligt 5 1 20,0
10 § för viss tida

Chefsöverläkarens anmälan fråga 77 55 71,4om
upphörande rättspsykiatrisk vårdom av
SUPmed 16 §

Patients överklagande avseende intag- 1 l 100,0
ning för rättspsykiatrisk vård 5 §

tillstånd till permission vid rättspsykiat- 127 23 18,1
risk vård med SUP 10 §

upphörande vård vid rättspsykiatrisk 28 14 50,0av
vård med SUP 16 §

Annan fråga 43 11 25,6

målundersökningenI ombads länsrätterna hur detäven att svara
offentliga biträdet I LPT-målen länsrätterna iutsetts. attangav
5 målen utsågs det offentliga biträdet efter förslagprocent av av
patienten och i 32 fallen utsågs det offentliga biträdet efterprocent av
förslag länsrätten. I 63 målen utsåg länsrätternaprocentav av samma
offentliga biträde för samtliga patienter vid förhandlingsdag. Deen
länsrätter i LPT-mål utsåg offentliga biträde för samtligasom samma
patienter vid förhandlingsdag Länsrätten i Jönköpings lån,en var
Länsrätten i Malmöhus län, Länsrätten i Skaraborgs län, Länsrätten i

Örebro ÖstergötlandsUppsala län, Länsrätten i län och Länsrätten i
län.

I LRV-målen utsågs det offentliga biträdet efter förslag patientenav
i 13 målen och i 40 målen utsågs det offentligaprocent procentav av
biträdet efter förslag länsrätten. l 49 målen utsågprocentav av
länsrätterna offentliga biträde för samtliga patienter vid för-samma en
handlingsdag. Resultatet tyder på för några mål har tvåatt angettman
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tillämpadelänsrättersvarsalternativ. De systemet att utse sammasom
förhandlingsdagpatienter vidför samtligaoffentliga biträde varen

ochUppsala län LänsrätteniStockholms län, LänsrätteniLänsrätten
Örebroi län.

harde olika länsrätternavilken utsträckningframgår itabell 6I
samtligabiträde föroffentligaförfarandetsiganvänt utseatt sammaav

förhandlingsdag.vidpatienter en
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Tabell 6

Länsrätten i Antal LPT Andel LPT Antal LRV Andel LRV
mål målmed off. i %, där mål med off. mål i %, där
biträde biträdelänsrätt länsrättutser user

off. biträde off. biträde

Gotlands län 5 0 0 0

Gävleborgs län 1 0 0 O

Göteborgs Bohus län 28 71,4 10 600

Hallands län 4 50 2 0

Jämtlands län 5 80 0 0

Jönköpings 60län 5 2 100

Kalmar län 3 0 0 O

Kopparbergs län 1 O 0 O

Kristianstads län 6 50 3 66,7

0Kronobergs län 3 0 10

24 79,2 10 100Malmöhus län

9 55,6 4 25Norrbottens län

9 100 4 100Skaraborgs län

65Stockholms 59 89,8 20län

Södermanlands län 9 44,4 8 0

100Uppsala län 8 100 6

4 0Värmlands län 10 O

0Västerbottens 7 0 5län

Västmanlands 9 22,2 6 0län

Älvsborgs O 0län 3 2

Örebro 4 100 3 100län

Östergötlands 0 100län 7 3
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Synpunkter

Förekomsten offentligt biträde i LPT-mål 10är nästan procentav
högre under utvärderingen år 1993. Offentligt biträde förordnas iän
de flesta länsrätter i alla LPT-mål. Några enstaka länsrätter med
endast få mål l-9 mål, har inte förordnat offentligt biträde i några
fall.

Vad beträffar LRV-mål förekommer offentligt biträde huvud-
sakligeni omfattning under är 1993. Fortfarande finns detsamma som

olikheter mellan olika länsrätter. länsrätter förordnadeDestora som
offentligt biträde i hög usträckning i dessa mål bl.a. Länsrätten ivar

ÄvenStockholms län och Länsrätten i Malmöhus län. iLänsrätten
Göteborgs och Bohus län förordnade offentligt biträde i relativt hög
utsträckning i LRV-mål. Att offentligt biträde förordnas i relativt få
fall i LRV-mål har troligen sin förklaring i många denmål äratt av
karaktär de återkommer flera gånger t.ex. begäranatt omen
permission och inget har framkommit sedan tidigarenyttom en
prövning skett behövs kanske inte offentligt biträde.ett

3 3 Stödperson
.

Lagregleringen

Enligt 30 § LPT och 26 § LRV skall stödperson patientenutsesen
denne begär det. En stödperson kan också i fall,när utses annat om

inte det.patienten sigmotsätter

Målundersökningen

målundersökningen frågan förI ställdes stödperson varit förordnadom
patienterna. I LPT-målen länsrätterna stödperson inteattangav
förordnats för patienterna i fallen stödperson50 ochprocent attav
hade förordnats för patienten i målen.8 I 41 procentprocent av av
målen framgår handlingarna målet varitdet i stödpersonav om
förordnad för patienten. det gäller LRV-målenNär länsrätternaangav

i 19 målen stödperson förordnad för patienten,att procent av var
medan inte förordnadstödperson i 21 målen. Iprocentvar av
59 målen framgår det handlingarna stödpersonprocent av av om var
förordnad för tabellerna och framgår i vilkenpatienten. Av 7 8

stödperson förordnad i de olikautsträckning varit länsrätterna.
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Tabell 7

Länsrätten i Antal sak- Andel mål i Andel mål i målAndel i %
prövade % med stöd- % där oklarhetutan
mål LPT Stödperson råderperson

Blekinge län 1 O 100 0

Gotlands län 5 0 100 O

Gävleborgs län 3 O O 100

Göteborgs Bohus län 28 0 60,7 39,30

Hallands län 4 50 25 25

Jämtlands län 5 0 40 60

Jönköpings län 5 0 40 60

Kalmar län 4 25 0 75

Kopparbergs län 9 O 22,2 77,8

Kristianstads län 6 16,7 33,3 50

Kronobergs län 3 0 0 100

Malmöhus län 24 16,7 oklart oklart

Norrbottens län 9 22,2 11,1 66,7

Skaraborgs län 9 O 100 0

Stockholms län 59 8,5 54,2 35,6

Södermanlands län 9 O 0 100

Uppsala län 8 0 87,5 12,5

Värmlands län 11 0 100 0

Västerbottens län 7 0 57,1 42,9

Västmanlands län 9 33,3 22,2 44,4

Västernorrlands län 3 O 100 0

Älvsborgs län 4 25 0 75

Örebro län 4 0 75 25

Östergötlands län 7 0 28,6 71,4
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8Tabell

mål i %mål i Andelmål i AndelAndelAntal sak-iLänsrätten
där oklarhet%stöd-% medprövade utan
råderStödpersonmål LRV person

001001Blekinge län

100004Gävleborgs län

58,835,35,917Bohus länGöteborgs 0

O50504Hallands län

O10001Jämtlands län

100O07Jönköpings län

18,731,25016länKalmar

73,913,08,823Kopparbergs län

66,7033,33Kristianstads län

58,341,7024länKronobergs

35,77,157,114Malmöhus län

33,35016,76länNorrbottens

075254Skaraborgs län

33,35012,524Stockholms län

87,0010,477länSödermanlands

14,328,657,17Uppsala län

27,327,345,511Värmlands län

66,722,211,19Västerbottens län

61,15,633,318Västmanlands län

88,205,917länVästernorrlands

83,3Älvsborgs 016,76län

50Örebro 25254län

0Östergötlands 64,335,714län
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3 3 5 Sakkunnig
. .

Lagregleringen

Enligt 37 § LPT 21 § skallLRV länsrättten i psykiatrimål,ett om
det behövs, höra lämplig sakkunnig vid muntlig förhandling.

Målundersökningen

harLänsrätterna inhämtat yttrande från sakkunnig i 47 111procent
mål LPT-målen och i 68 LRV-målen.22 procentav av

Av tabellerna 9 och 10 framgår i hur många mål sakkunnig varit
förordnad i de olika länsrätterna. framgårAv tabellerna det finnsatt

olikheter mellan de olika länsrätterna. förordnarVissa länsrätterstora
sakkunnig i princip i alla målen medan andra länsrätter förordnar om
sakkunnig sällan. kan bådeNämnas Länsrätten i Stockholmsattmer
län och i Malmöhus län förordnar LPT-målLänsrätten sakkunnig iom

utsträckning i 79 respektive målen.i i 72procentstor procent av
Däremot förordnar Länsrätten i Göteborgs och Bohus län sakkunnig

låg utsträckning i LPT-mål, nämligen i endasti mycket 3 procent av
LPT-målen.

gäller LRV-mål förekommer, såsom framgårNär det vadav ovan
sakkunnig i utsträckning LPT-mål.har redovisats, lägre i Liksomän

beträffande LPT-mål förekommer sakkunnig i hög utsträckning i
i Stockholms län i 76 målen. iLänsrätten I Länsrättenprocent av

Malmöhus län förekommer sakkunnig i 36 målen. Läns-procent av
i Göteborgs och Bohus län har inte förordnat sakkunnig irätten om

något de under perioden avgjorda LRV-målen. Nämnas kan ävenav
perioden haft LRV-målden länsrätt under den aktuella flestatt som

nämligen 81 mål jämföras med Stockholms länsrättatt t.ex. som
förordnat sakkunnigunder perioden avgjorde 25 mål endast har om

i fall.ett

6 18-0330
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Tabell 9

sakfrågor sakkunnig sakkun-i Antal Med MedLänsrätten
nig %LPT Antal

0 0Blekinge llän

O 0Gotlands 5län

O 06Gävleborgs län

3,330 1Göteborgs Bohus län0

0 06Hallands län

10055Jämtlands län

0OJönköpings 5län

0 04Kalmar län

0011Kopparbergs län

22,29 2Kristianstads län

0O3Kronobergs län

18 7225Malmöhus län

O09Norrbottens län

90910Skaraborgs län

78,670 55Stockholms län

O010länSödermanlands

8 1008länUppsala

6 5012Värmlands län

55,659Västerbottens län

O9 0länVästmanlands

33,33 1Västernorrlands län

Älvsborgs O 05län

Örebro O 04län

Östergötlands 12,5l8län
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Tabell 10

Länsrätten i Antal sakfrågor Med sakkunnig Med sakkun-
LRV Antal nig %

Blekinge län 1 0 O

Gävleborgs län 5 0 0

Göteborgs Bohus län 21 0 00

Hallands län 4 1 25

Jämtlands län 1 1 100

Jönköpings län 7 O 0

Kalmar län 19 0 O

Kopparbergs län 25 0 0

Kristianstads län 3 3 100

Kronobergs län 27 2 7,4

Malmöhus län 14 5 35,7

Norrbottens län 6 O 0

Skaraborgs län 4 4 100

Stockholms län 25 19 76

Södermanlands län 81 l 1,2

Uppsala län 7 6 85,7

Värmlands län 11 6 54,5

länVästerbottens 9 4 44,4

Västmanlands län 19 2 10,5

Västernorrlands län 18 12 66,7

Älvsborgs län 6 0 0

Örebro län 4 2 50

Östergötlands län 16 0 0
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sakfrågasakkunnig varierar beroende vilkenFörekomsten ävenav
ansökanbehandlas i målet. det gäller chefsöverläkarensNär omsom

vid konverteringförlängning vårdtiden enligt 7 § och 9 § LPT samtav
målen. Vidförekommer sakkunnig i mellan 45--47 procent av

avseende frågan intagning förekommerpatientens överklagande om
målen.sakkunnig i 51 procent av

sakkunnigoch redovisas i vilken utsträckningI tabellerna ll 12
förekommer i de olika måltyperna.

Tabell 11

Andel medAntal MedSakfråga LPT
sakkunnigsakkunnigsakprövade

Antal %chefsöverläkarens ansökan om

46,380 37förlängning vårdtid 7 §av

47,23472förlängning vårdtid 9 §av

45,746 21förlängning vårdtid 12 § konverte-av
ring

Patients överklagande avseende
frågan om

51,32039intagning 6 §

66,723konvertering ll §

0,0O0§till tvångsvård 14övergång

60,035skall upphöratvângsvârdenatt

0,000egendomförsäljning förstörandeoch av
24 §

0,00lpermission 25 §

0,0O0permissionvillkor i samband med
§25

0,00,0permission 0tillåterkallelse tillståndav
26 §

0,00,0OfrågaAnnan
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Tabell 12

Sakfråga LRV Antal Med Andel med
sakprövade sakkunnig sakkunnig

Chefsöverläkarens ansökan Antal %om

permission 10 § 39 9 23,1

delegation 10 § 32 8 25,0

förlängning vârdtid vid rätts- 10 4 40,0av
psykiatrisk vård SUP 13 §utan

medgivande angående frigâng enl. 23 l 4,3
10 tills§ vidarea

medgivande angáende frigáng enligt 5 0 0,0
10 § för viss tida

Chefsöverläkarens anmälan 77 32 41,6om upp-
hörande vidvârd rättspsykiatriskav
vård SUPmed 16 §

Patients överklagande avseende
frågan om

Intagning för rättspsykiatrisk vård 5 § 1 0 0,0

Patients ansökan om

tillstånd till permission vid rättspsy- 127 22 17,3
kiatrisk vård med SUP 10 §

upphörande vård vid rättspsykiatrisk 28 8 28,6av
vård med SUP 16 §

Annan fråga 43 4 9,3

I LRV-målen kan urskiljas tendens sakkunnig används i högreatten
utsträckning i mål anhängiggjorda chefsöverläkaren målär iänsom av

anhängiggjorda patienten, jämförär tabell 12.som av
målundersökningenI ställdes frågan i vilken utsträckningäven den

sakkunniges uppfattning överensstämde med chefsöverläkarens
inställning i målet. Av de 111 LPT-mål där sakkunnig varit förordnad

denöverensstämde sakkunniges inställning med chefsöverläkarens
inställningi 110 mål, dvs. i 99 Imålundersökningen frågadesprocent.

utgången i målet huvudsakligenäven medöverensstämmerom
chefsöverläkarens inställning eller den sakkunniges inställning falli de
där den sakkunnige och chefsöverläkaren har skilda uppfattningar. Det
mål där den sakkunnige uppfattning chefsöverläkarenänvar av annan
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måletutgången imålBeträffande dettakonvertering. attangesvar en
uppfattning.sakkunnigesmed denhuvudsakligen överensstämmer

denöverensstämdeförekomLRV-mål där sakkunnigde 68I
mål,inställning i 62chefsöverläkarensinställning medsakkunniges

sakkunnigemål där denBeträffande de 6målen.i 91dvs. procent av
överensstämdechefsöverläkarenmåletuppfattning ihade änannanen
uppfattning.sakkunnigeshuvudsakligen med denmålenutgången i

Synpunkter

länsrättenmellan olikai hög gradsakkunnig varierarFörekomsten av
så tillockså skillnadernaförekommerlänsrätternaMellan de störstatre

Malmöhus läniochStockholms län Länsrättenivida Länsrättenatt
respektive79utsträckningi högsakkunnigförordnade procent

och Bohus länGöteborgsiLPT-mål medan Länsrättenprocent i72
ÄvenLPT-mål.antalet närsakkunnig i endast 3förordnade procent av

medan Länsrätten76 procentStockholm högtLRV-mål låggällerdet
målen ochsakkunnig i 30förordnadeMalmöhus läni procent av

sakkunnig iförordnadeBohus län inteochi GöteborgsLänsrätten
Även olika länsrätternamellan deolikheterandraLRV-mål.något

och 10.tabellerna 9jfrförekommer t.ex.
chefs-fallmångafrågan i hurställdesmâlundersökningenI som

sakfrâgan.uppfattning iolikahadesakkunnigeoch denöverläkaren
uppfattningchefsöverläkarens över-frågapå dennaSvaret attvar

LPT-måli 110 1l1uppfattningsakkunnigesdenensstämde med av
LRV-mål.68och i 62 av

Åklagarnas roll3.3.6

Lagregleringen

utskrivningsprövningsärskildmedvårdaspatienterBeträffande som
falli vissaobehövligt,uppenbartintedetskall ärrätten, geom

Så skall skestycket LRV.§ andrasig 22tillfälleåklagaren yttraatt
delegationpermission,tillstånd tillmeddelasbeslutinnan avomom

och detoch frigångpermission när ärbeträffandebeslutanderätten
värden.upphörandefråga avom
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Målundersökningen

I LRV-målen ställdes frågan åklagaren hade beretts tillfälleom att
sig i målen. Utfallet dennayttra fråga åklagare hade berettsattav var

tillfälle sig ochatt yttrande iyttra 75 målen.avgett Iprocent av
19 målen hade åklagaren inteprocent beretts tillfälle sigav att yttra
eftersom det bedömdes uppenbart obehövligt. I 3som procent av
målen hade åklagaren inte beretts tillfälle sig, eftersom detatt yttra
inte sådana mål där åklagaren enligt bestämmelserna i LRV skallvar
beredas tillfälle sig. I 0,3 målenatt yttra 1 mål harprocent av
åklagaren inte beretts tillfälle sig på grund tidsskäl och iatt yttra av
ytterligare 0,3 målen mål1 har åklagareprocent beretts tillfälleav

sig yttrandeatt yttra Svarutan inteatt på frågan iavgetts. 7avgavs
mål. I utvärderingen år 1993 bereddes åklagare tillfälle sigatt yttra

Åklagarenoch inkom med yttrande i 67 målen. yttrade sigprocent av
således i högre utsträckning under år 1996 under år 1993.än

deI mål där åklagaren har beretts tillfälle sig och däratt yttra
yttrande har inkommit åklagarensöverensstämmer uppfattning med
chefsöverläkarens uppfattning i 85 målen. Om åklagarenprocent av
och chefsöverläkaren har haft skilda uppfattningar har utgången i
målet överensstämt med åklagarens uppfattning i 49 målenprocent av
och med chefsöverläkarens uppfattning i 33 målen. Iprocent av
15 målen har länsrätterna utgångenprocent i målet inteangett attav
överensstämmer med varken chefsöverläkarens uppfattning eller
åklagarens uppfattning. Av tabell 13 framgår i vilka sakfrågor där
länsrättens utgång i målet huvudsakligen medöverensstämt chefs-
överläkarens uppfattning respektive åklagarens uppfattning.
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Tabell 13

Åklagarens IngenderasChefs-Sakfråga LRV
uppfattninguppfattning överläkarens

uppfattning

ansökanChefsöverläkarens
om

§permission 10

delegation 10 §

fri-medgivande angående
enligtgâng

tills vidare10 §a

angående fri-medgivande
enligtgång

tid§ för viss10 a

anmälanChefsöverläkarens
upphörande rättspsy-avom

med SUPkiatrisk vård
16 §

Patients ansökan om

vidpermissiontillstånd till
medrättspsykiatrisk vård

10 §SUP

vård vidupphörande av
vård medrättspsykiatrisk

16 §SUP

frågaAnnan

Synpunkter

åklagarensochchefsöverläkarenspåvisarMålundersökningen att upp-
tabellfallen. 13Igrad 85 procenti högfattning överensstämmer av

åklagarenpåhar dömtlänsrätten näruppfattningvilkenredovisas som
måstefrågan.uppfattningar i Detolikahaftchefsöverläkaren haroch
tolkasresultatet måsteså få fallfrågadetdock påpekas är attatt om

permission ochgällerdettyder påResultatetförsiktighet. närmed att
åklagarensenlighet medfall ii de flestalänsrättendelegation dömer

uppfattning.
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måletUtgång i3.3.7

Mâlundersökningen

varit ivilken utgångenfråganställdesmålundersökningen ävenI
iutgångenmåleni 77LPT-målenmålen. I procentatt varavangavs

målenoch i 17delvis ändring""bifall/helt ellermålen procent varav
LPT-målen3heller ändring". Ibifall/ejutgången ej procent av
med olikaprövadesakfrågor"flerai målendetatt varangavs
på fråganhade ingetLPT-målenutgång. I 5 angettsprocent svarav

målet.varit iutgångenvilken
måleni 77LRV-målendet gäller procentNär att varavanges

målenändring" och i 14delvisbifall /helt eller procentutgången av
målenI 6heller ändring.ej bifall/ejutgången procent angesavvar

någrautgång. Imed olikasakfrågorflera procentmåleti prövatsatt
i målet.utgångintemålen angavsav

vilkenmellan iskillnaderbeaktansvärda ut-förekommerDet
eller heltbifallitsför sig harsakfrågornaolikadesträckning varsom

varit frågadär detellerbifallitsrespektiveändratseller delvis om
gällerdetkanutgång. Nämnas närmed olikasakfrågorflera attt.ex.

9 §vårdtid enligt 7förlängningansökanchefsöverläkarens avom
målen. Närmellan 85-90målen ibifallsLPTeller 12 § procent av

intagningsbeslutetbifallsöverklagandegäller patientensdäremotdet av
hurfördelningenmålen. Den närmareendast 18 avprocent av

14.tabellframgårsakfrågornaolikavarit i deutgången har av
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Tabell 14

Sakfråga LPT Antal Bifall bifall Flera sak-
sakprö- % % frågor med
vade mål olika ut-

gång %

Chefsöverläkarens an-
sökan om

förlängning vårdtid 7 § 80 85,0 7,5 5,0av

förlängning vårdtid 46 86,1 6,5 4,3av
12 § konvertering

förlängning vårdtid 0 0,0 0,0 0,0av
efter övergång från rätts-
psykiatrisk vård till
psykiatrisk tvångsvård
14 §

Patients överklagande av-
seende frågan om

intagning 6 § 39 17,9 66,7 12,8

konvertering 11 § 3 66,7 0,0 33,3

övergång till tvångsvård 0 0,0 0,0 0,0
14 §

tvångsvården skall 5 60,0att 40,0 0,0
upphöra

försäljning och förstörande O 0,0 0,0 0,0
egendom 24 §av

permission 25 § l 0,0 0,0 100,0

villkor i samband med O 0,0 0,0 0,0
permission 25 §

återkallelse tillstånd till 0 0,0 0,0 0,0av
permisson 26 §

Annan fråga 1 0,0 100,0 0,0

Vad beträffar utgången i LRV-mål kan chefsöverläkarensnämnas att
ansökan vården skall förlängas respektive vården skallatt attom
upphöra enligt 16 bifalls§ i 80 målen medan patientensprocent av
ansökan den rättspsykiatriska vården med särskild utskrivnings-attom
prövning skall upphöra bifalls i 14 fallen. Påpekas börprocent av
emellertid vad gäller chefsöverläkarens anmälan enligt 16 §att LRV,
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denskall upphöraansökan vårdendenna såvälkan att somen omavse
skall ske eftervårdenanmälan förlängningobligatoriska somavom

relativt förekomstenmånaders vårdtid. högavarje period Denav sex
det gällerolika utgång" kan,flera sakfrågor medutfallet närav

bifallits beträffandeperrnissionsansökanorsak ipermission ha sin att
tidsperiod. Denbeträffandetidsperiod, avslagitsviss annanenmenen

olika sak-har varit vid dehur utgångenfördelningennärmare av
framgår tabell 15.frågorna av
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Tabell 15

Sakfråga LRV Antal Bifall bifall Flera sak-
frågor med
olika utgång
%

Chefsöverläkarens ansökan
om

permission 10 § 39 76,9 0,0 23,1

delegation 10 § 32 65,6 3,1 28,1

förlängning vårdtid vid 10 80,0 20,0 0,0av
rättspsykiatrisk vård utan
SUP 13 §

medgivande angående frigáng 23 82,6 4,3 8,7
10enl. § tills vidarea

medgivande angående frigâng 5 100,0 0,0 0,0
enl. 10 § för viss tida

Chefsöverläkarens anmälan 77 80,5 3,9 10,4
fråga upphörandeom om av

vård vid rättspsykiatrisk vård
med SUP 16 §

Patients överklagande av-
fråganseende om

intagning för rättspsykiatrisk l 0,0 100,0 0,0
vård

Patients ansökan om

tillstånd till permission vid 127 73,2 18,1 6,3
rättspsykiatrisk vård med
SUP 10 §

upphörande vård vid 28 14,3 64,3 14,3av
rättspsykiatrisk vård med
SUP 16 §

Annan fråga 43 83,7 2,3 11,6

deI LRV-mål där sakkunnig varit inblandad har utgången i målet varit
"bifall eller delvis ändring" i 63 målen och bifall/ej hellerprocent av
ändring i 18 målen. I 16 målen "fleraprocent procentav av var
sakfrågor prövade med olika utgång". Av tabell 16 framgår i vilken
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förordnadsakkunnig varitbifallitssakfrågor harutsträckning olika när
tabelli 17.resultat för LPTMotsvarandei målet. presenteras

16Tabell

sak-Bifall FleraAntalLRVSakfråga
frågorbifall%mål med

olikamed%sakkun-
utgång %nig

ansökanChefsöverläkarens
om

44,455,6 0,09permission 10 §

75,012,5 12,5810 §delegation

0,025,075,04vidvårdtidförlängning av
vårdrättspsykiatrisk utan

13 §SUP

100,00,00,01fri-angåendemedgivande
tills vid-10 §gång enl. a

are

0,00,00,0fri- 0medgivande angående
for vissenl. 10 §gång a

tid

oklartoklart71,932anmälanChefsöverläkarens
upphörandefråga avomom

rättspsykiatriskvidvård
16 §SUPvård med

ansökanPatients om

27,327,345,522permission vidtilltillstånd
medrättspsykiatrisk vård

10 §SUP

12,550,08 37,5vidupphörande vårdav
rättspsykiatrisk vård med

16 §SUP

50,025254frågaAnnan
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Tabell 17

Sakfråga LPT Antal Bifall Flera sak-
mål med % bifall frågor
sakkun- % med olika
nig utgång %

Chefsöverläkarens ansökan
om

förlängning vårdtid 7 § 37 81,1 10,8 8,1av

förlängning vårdtid 9 § 34 94,1 5,9 0,0av

förlängning vårdtid 12 § 21 90,0 9,5 0,0av
konvertering

förlängning vårdtid efter 0 0,0 0,0 0,0av
övergång från rättspsykiat-
risk vård till psykiatrisk
tvångsvård 14 §

Patients överklagande av-
fråganseende om

intagning 6 § 20 25,0 60,0 15,0

konvertering 11 § 2 100,0 0,0 0,0

tillövergång tvångsvård 0 0,0 0,0 0,0
14 §

tvångsvården skall 3 66,7att 33,3 0,0upp-
höra

försäljning och förstörande 0 0,0 0,0 0,0
egendom 24 §av

permission 25 § O 0,0 0,0 0,0

villkor i samband med 0 0,0 0,0 0,0per-
mission 25 §

återkallelse tillstånd till O 0,0 0,0 0,0av
permisson 26 §

Annan fråga 0 0,0 0,0
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Synpunkter

jämförelse mellan de tabeller utgång i måletVid utanen som avser
sakkunnig respektive med sakkunnig tabell 14 och 16 framkommer

del skillnader. Vad gäller LPT-mål kan utläsas tendens attenen
får bifall mål sakkunnig varit förordnad.patienten i högre grad i där

Vid intagningsbeslut får patienten bifall till sin talan ibesvär över
fallen inte varit förordnad. Motsvarande18 sakkunnigprocent av om

Ävensakkunnig varit förordnad 25 vad gällerresultat när är procent.
sakfrågor den enskilde patienten fått bifall till sin talan iövriga har

förordnad så inte varithögre utsträckning sakkunnig varitnär än när
anhängiggjort måletfallet. Vid andra sakfrågor där patienten än

mål så lågt detintagningsbeslut dock antaletöverklagande är attav
de mål där chefs-går dra några slutsatser. När det gällerinte att

framkommer det gälleröverläkaren har anhängiggjort målet näratt
dvs. efter fyra månaders vårdtid,förlängning vârdtid enligt 9av

sakkunnig varit förordnadbifalls målen i utsträckning änstörre när
så varit fallet.intenär

Även skillnader det gällerdet gäller LRV-mål förekommer närnär
medverkat och mål där sakkunnig intemål bifalls sakkunnignärsom

vidansökan permissionförekommit. När det gäller patientens om
utskrivningsprövning bifalls dennarättspsykiatrisk vård med särskild

sakkunnig medverkathögre utsträckning 73 procent intei än närnär
det gäller patientenssakkunnig har medverkat 45 procent. När
särskildrättspsykiatriska vården med utskrivnings-ansökan denattom

målen i högre utsträckningskall upphöra bifalls emellertidprövning
så inte varit falletsakkunnig medverkat 37 procent än närnär

14 procent.
mål sakkunnig medverkattill bifallsprocenten i därSkälen äratt en

flera. faktorsakkunnig inte förekommit säkert Endär ärän somannan
mål tveksammasakkunnig förordnas i dekan spela in ärär att som

orsak kan naturligtvisoch där utgången osäker. Enär attannan vara
har inverkan på måletssakkunnige belyser målet påden sättett som

garanti för högtutgång. sakkunniges roll bl.a.Den är att vara en
Utvärderingen bör leda till analysställda rättssäkerhetskrav. en av

bör skärpas.sakkunnigs medverkan i länsrätternafrågan kravet påom
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3.3.8 Allmänna synpunkter från länsrätterna beträffande
tillämpningen LPT och LRVav

Som har i inledningen ombadsnämnts länsrätterna i samband medatt
målundersökningen lämna allmännaäven synpunkter på tillämpningen
och handläggningen LPT- och LRV-mål. Nedan redovisas deav
synpunkter inkommit.som

Enligt 3 § LPT förutsättningarna förär tvångsvård skallatten av
få patienten sig sådan vård ellermotsätter till följdatt sittges av
psykiska tillstånd uppenbart saknar förmåga grundatatt ettge
ställningstagande i frågan. Från länsrättshåll har dock detuppgetts att
förekommer patienter medger tvångsvård Om patienten iatt att ges.

sådant läge bedöms kunna grundat ställningstagande innebärett ettge
patientens medgivande till tvångsvård i princip tvångsvård inte fåratt
beslutas. Detta upplevs problem länsrättsdomarna ochettsom av anges

skäl till samtyckesreglerna bör kommittén.ett att översom ses av
En kritik framförs 3 § LPT kriteriet förärmotannan som

tvångsvård uppställer kravet patientens vårdbehov "inte kanattsom
tillgodoses på patienten intagensätt än sjukvårdsin-ärannat att en
rättning för heldygnsvård. Eftersom patienten under pågående LPT-
vård kan ha permission och därigenom vistas utanför sjukvårdsin-
rättningen från flera länsrätter detta står i strid medattmenar man
ordalydelsen i 3 § LPT.

Från länsrätt har framförts frågeställningenäven ett nytten om
permissionsbeslut bör fattas, förlänger vårdtidenrätten efterom
anmälan chefsöverläkaren i det fall där patienten har fått beviljatav
permission till vårdtidens slut.

Bestämmelsen i 11 § LPT upplevs problem flera läns-ettsom av
rättsdomare. Man har framfört det upplevs svårt beslutatt ett attsom
häva tvångsvården för där förutsättningarna i 3 § LPT helten person
klart uppfyllda, farlighetdär vid konverteringstidpunktenär intemen
kan ha förelegat.anses

Enligt 16 § skallLRV frågan upphörande värd prövasom av av
efter anmälanrätten chefsöverläkaren eller efter ansökanav av

patienten. Chefsöverläkaren skall anmäla vården förlängasskallom
inom sjätte månad från den dag då meddelade besluträtten senastvar
i frågan. Från länsrättshåll har framförts det oklart tids-äratt om
fristen på månader skall räknas från beslut i de fallrättens ävensex
patienten har anhängiggjort målet eller fristen skall räknas frånom

prövning enbart då det frågarättens prövning efterär anmälanom en
chefsöverläkaren.av
Enligt 35 § LPT och 21 §LRV skall mål enligt LPT eller LRVett

till avgörande inom åtta dagar från det ansökan ellertas attupp
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den s.k. åttada-överklagandet korn in till länsrätten,skrivelsen med
år 1993 dennaDomstolsverkets utvärderinggarsregeln. Redan i var

och i den före-kritik från länsrätternaregel föremål för även nu
fleraregel den det frånmålundersökningen dennaliggande är som

tidsfristen oftaKritiken innefattarframförs kritiklänsrätter attmot.
från åklagaren,då yttrande skall inhämtasi LRV-mål, äroch främst

Även framförts kritik dennaåklagarhåll haralltför kort. från mot
yttrande.någon dag på sigfår åklagaren endastregel. Ofta ettatt avge

hållasmuntlig förhandling i§ skall36 § LPT och 21 LRVEnligt
uppenbart obehöv-det intemål enligt dessa lagarlänsråtterna i ärom

muntlig förhandling iinnebäri bestämmelsenligt. Skrivningen att
framförts det börlänsrättshåll harhållas. Frånprincip alltid måste att

så strikt. vissaförhandling bör Ipå muntligkravetövervägas varaom
återkommeröverklagande beslutfrågamål dett.ex.när är somom av

och där inget harlänsrättsprövningefter tidigarekort tid nytten
framförtsde synpunktermuntlig förhandling enligttillkommit bör som

förhandling kandär muntligbeslutundvaras. Enkunna typ avannan
harefter patientenintagningsbeslutprövningifrågasättas är attav

Även muntligkrav påfall uppställer lageni sådantskrivits ettut.
problem eftersomtill praktiskai vissa fall ställaförhandling. kanDetta

efterpå patientensvårt fåalltför sällandet inte är att ut-att tag
skett.skrivning har

chefsöverläkaren börhar framförtsFrån länsråttshåll även att vara
överklaga beslut.och ha rätt attmotpart

sammanfattande synpunkterochNågra avslutande3.3.9

Domstolsverketsminskat sedanpsykiatrimål hartotala antaletDet ut-
medan däremotför LPT-målhar skett1993. Minskningenvärdering år

LRV-mål har ökat.antalet
de målhög ibifallsfrekvensen dennadet gällerNär är som an-

låg de målrelativt ichefsöverläkarenhängiggörs som an-menav
rådde vidförhållandeMotsvarandepatienterna.hängiggörs av

dennämnda utvärdering. ItidigareDomstolsverkets rapport som
betraktasdet inte kanhärmed anfördessambandutfärdades i att som

chefs-mycket högrebifallsfrekvensen näranmärkningsvärt ärnågot att
länsrätten.för talan ipatiententalanöverläkaren anhängiggör än när

bristandepåteckenoroväckande ochvarithadeDet tvärtom ett
Domstolsverketomvända.förhållandena variträttssäkerhet om

skullechefsöverläkarnaförbifallsfrekvensvidare låganmärkte att en
förutsättningarlagligatvångsvårdadepatienter hållsantyda utan attatt

för det föreligger.
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Förekomsten offentliga biträden har ökat i LPT-mål sedan årav
1993 medan antalet offentliga biträden i LRV-mål i detsammaär stort
under utvärderingen år 1996 under år 1993. I LPT-mål förordnassom
offentligt biträde i så hög utsträckning i 92 målen ochprocentsom av
så många 17 de 24 länsrätterna har förordnat offentligt biträdesom av
i alla avgjorda LPT-mål. Endast fyra länsrätter har förordnat offentligt
biträde i låg utsträckning och dessa länsrätter har under den under-
sökta perioden haft få mål.

När det gäller LRV-mål förekommer offentligt biträde i betydligt
lägre utsträckning i LPT-mål. Skillnadenän LPT-mål hängergentemot
sannolikt med LRV uppbyggd på sådantäratt sättettsamman att
patienterna i utsträckning "kommerstörre igen" till länsrätten. Det
finns dock det gälleräven när LRV-mål skillnader mellan de olika
länsrätterna. Precis vad gäller LPT-mål har de länsrättersom som
förordnat offentligt biträde i låg utsträckning endast haft få mål och
det kan svårt dra slutsatser några få fall. Utvärderingen harattvara av

visat detäven vanligt förekommande länsrätternaäratt att utser
offentliga biträde för samtliga patienter under förhandlings-samma en

dag. Detta tillvägagångssätt inte helt invändningsfrittär detmen om
tillämpas på det finns försättet den enskilde patientenatt utrymme att
själv välja offentligt biträde blir tveksamheten mindre.

När det gäller förekomsten sakkunnig i målen förekommer storaav
skillnader mellan länsrätterna. Vissa länsrätter förordnar i princip
alltid sakkunnig medan andra länsrätter mycket sällan förordnar
sakkunnig. Utvärderingen visar den sakkunniges inställning i måletatt
i hög grad med chefsöverläkarensöverensstämmer inställning.

Åklagarna sig i LRV-målen i högre utsträckning under äryttrar
Överenstärnmelsen1996 under år 1993.än mellan åklagarnas

inställning i målen och chefsöverläkamas inställning i målen relativtär
Som framkommer de allmänna Synpunkterna från länsrätternastor. av

det dock problem fåär fylligt yttrande åklagarna i LRV-ett att ett av
mäl på grund den korta tidsfristen i målen.av
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4 Synpunkter på tvångsvården

4.1 Synpunkter från patienter och anhöriga vid

hearing

Vi har under vårt arbete hållit hearing med patienter och anhörigaen
för få del deras synpunkter på tvångsvârden. De patienter ochatt av
anhöriga deltog i hearingen har valts de företrädare förutsom av
RSMH Riks-IFS ingått i kommittén.experterresp. som som

4.1.1 Synpunkter från patienter

Flera patienter det mycket svårt känslomässigt inäratt att tasuppger
för tvångsvård. uppfattning beslut tvångsvård oftaDeras är att om
fattas enskilde tillfrågadden patienten först blir han gårutan att om
med på frivillig vård. Själva intagningsförfarandet upplevs som en

kränkning den personliga integriteten, i sig kan förvärragrov av som
sjukdomstillståndet. Kränkningen sker på olika sätt, t.ex. attgenom
personalen hand patientens personliga tillhörigheter. Patienternatar om

inte de någon empati från personalens sida vidmötsattanser av
intagningsförfarandet. enda patient får vidDet in-vetaman som
tagningen praktiska detaljer, rökrummet ligger. Manär t.ex.som var
inser dock det svårt arbete för personalen inom den psykiat-äratt ett

hårt.riska vården. Klimatet stundtals mycket En patient anförär att
kan märka på personal de till början lyhördaäratt attman ny en men

de allteftersom tiden går blir passiviserade.
Bemötandet inom vården mycket viktigt, eftersom dåligaär

erfarenheter vid tidigare vårdtillfålle kan leda till patienterett att som
insjuknar vid tillfälle inte söker vård i tid. Mångaett senare av
patienterna mycket kritiska till vårdens innehåll. framförsDet bl.a.är

avdelningarna ofta och miljön ibland så oroligär äratt stora att att
sjukdomstillståndet förvärras. Patienterna upplever ofta ett stort
ointresse från vårdpersonalens sida. Personalen besök ochnoterar
kontakter anhöriga ointresserade vad kontakternaärav men av
innebär. Patienterna upplever ointresset från personalens sida som
kränkande. framförPatienterna vidare från vårdpersonalensatt man
sida inte sig tid lyssna på patienter och anhöriga. Kravet påattger en
vårdplan uppfylls sällan. allmänpsykiatrin har det dock skettInom en
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positiv utveckling, det tveksamt detsamma gäller inomärmen mer om
rättspsykiatrin.

Medicinering och biverkningar medicin problem förär ett stortav
många patienter. Från patienthåll framförs det brister i informatio-att

från vårdpersonalen det gäller mediciner och biverkningar.närnen
Patienterna från läkarnas sida borde hänsyn tillstörreatt taanser man
den enskilde patientens inställning det gäller medicinering.när
Informationen till patienterna huvud mycket dålig och detär över taget

vanligt förekommande patienterna inte får de harär t.ex. att veta att
skrivits från tvångsvård till frivillig vård.ut

Vid hearingen framfördes det förekommer tvångsvårdäven att att
har positiv betydelse för den enskilde patienten. En patienten
berättade han vid tillfälle för några år sedan konverterades tillatt ett
tvångsvård. Vid detta tillfälle fick han medicin sin vilja. Medici-mot

hjälpte honom och han har alltsedan dess hållit sig frisk undernen en
lång period.

Från patienternas sida gällande perrnissionsbe-attanser man nu
stämmelser bättre det tidigare med för-är änett system systemet
söksutskrivningar.

Patienterna tycker det mycket värdefullt med stödpersonäratt en
fristående från vårdorganisationen. Stödpersonen harär storsom

betydelse bl.a. för han kan med patienten från vårdavdel-att ta ut
ningen och hitta på saker tillsammans med patienten. Stödpersonen
kan också hjälpa till med överklaga beslut till länsrätten ochatt vara
närvarande vid domstolsförhandlingen.

Patienterna känner de har rättssäkerhet efter LPTstörre trättatt att
i kraft och det offentligtde tycker bra få biträde hjälperär att ett som
till med de rättsliga angelägenheterna. En patient framför såvälatt
domare åklagare och advokater har bristande kunskaper isom
psykiatri och få utbildningbör i detta När det gäller inslagetämne. av
sakkunnig i länsrättsprocessen förekommer brister så till vida att
behandlande läkare och sakkunnig läkare ofta känner ochvarandra
därför fråninte helt fristående varandra. Detta framgår ocksåär attav
i uppskattningsvis fallen behandlande90 har läkare ochprocent av
sakkunnig läkare uppfattning.samma

Flera patienter stödet efter utskrivning från tvångsvårdenattuppger
alltför bristfälligt. Patienterna skrivs och kommer hem tillär ut tomen

lägenhet. Ofta kvarstår patientens problem efter utskrivningen. Det
måste ske någon form professionellt avlämnande patienterna vidav av
utskrivningen så vårdpersonalen lämnar för patientenöveratt ansvaret
till kommunernas socialtjänst.

Från patienthåll också det viktigt psykiskt sjukäratt attuppges en
får hjälp tid på frivilligi på sjukdomenväg när symtomenperson
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börjar sig gällande så tvångsintagning kan förhindras.göra Detatt en
finns förnämligen risk patienten "går sig vid tvångsin-stor att ner en
tagning och det därför såvikt med få vårdtillfällenär störstaav som
möjligt. Från patienterna betonas det för uppfylla lagensäven att att
högt ställda krav på rättssäkerhet nödvändigt tillsynsfunktionenår att
fungerar, det här finns klara brister.attmen

4.1.2 Synpunkter från anhöriga

Inställningen från anhörigade vården så långt det möjligtär äratt
skall ske på frivillig det inte gårOm motivera patienten tillvåg. att
frivillig vård måste det dock, så nödvändigt, finnas möjlighetärom en
till tvångsintagning. Flera anhöriga till psykiskt sjuka framförpersoner
emellertid det ofta kan svårt få vård i tid. vårdOm inteatt attvar

till stånd kan detta leda våldkommer till anhöriga ökar ochatt mot att
den psykiskt sjuke begår brott på grund sitt sjukdomstillstånd. Detav

inte acceptabelt sjuka skall få i sinär utsättaatt personer personer
våld. farlighetskriterietomgivning för Det s.k. kunde ligga tillsom

för vård den tidigaregrund enligt gällande LSPV borde återinföras.
händer anhöriga vänder sig till polisen, de blir förDet att utsattaom

våld den psykiskt sjuke Erfarenheten hos de anhörigaav personen.
visar emellertid polis och åklagare inte vidtar någon åtgärd detnäratt

sig brott psykiskt sjukrör ett avom en person.
Flera anhöriga berättar deras psykiskt sjuka anhöriganärattom

insjuknat har det dröjt så lång tid till dess beslut tvångsvårdatt ett om
såfattats intagningen slutligen skedde, de sjukas tillståndnäratt, var

dåligt det svårt dem återställda igen. I några fall blevatt attvar
utgången mycket tragisk slutade med självmord. anhörigoch En

först sedan hennes sjuke anhörige begått allvarligt brottberättar att ett
kom vård till stånd och då i form rättspsykiatrisk vård.av

kritiska till vårdens innehåll anför den vårdDe anhöriga ochär att
bedrivs för psykiskt sjuka dålig på de flesta platser i Sverige.ärsom

Vården består enbart i medicinering och kanske deltagande iäven
arbetsterapi. Någon samtalsterapi förekommer regel Iblandinte.som
framstår vistelsen förvaring vårdinnehåll. Patienterna harutansom

Äveninflytande deofta inget det gäller deras medicinering.när
anhöriga har svårt hörd gäller vårdenssin detgöra röst näratt
innehåll. framförs det bra patienterna kunde ha någonDet att vore om
form förtroendeläkare. brist inom vården vårdplanEn är attav annan
ofta saknas. anhörig han efterfrågat vårdplan efterEn attuppger en
och halv månads vårdtid, någon sådan farms då inte upprättad.en men
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De anhöriga anför det finns anledning för Socialstyrelsenatt stor att
sin tillsynsfunktion vårdens kvalitet.utöva över

Från anhörighåll kommunikationen mellan vårdpersona-attuppges
len och de anhöriga dålig. Sá länge anhörigär positiv ochärman som
kravlös blir bemött bra anhörigsättettman men om man som
ställer krav vänder personalen sida och hänvisar till sekretessen.
Största felet hos personalen bristen empati.är Personalen vill inte

sig och uppträder därför avvisande. oftaDetta märkerengagera
patienterna och det har till följd patienterna sluter sig. Det bordeatt

självklarhet personalen sig tid lyssna på patienterna,att tar attvara en
så inte fallet.ärmen

framförsDet informationen till patienterna deras tillrättatt om
Stödperson inte alltid fungerar. Flera anhöriga anför patienterna äratt
i behov stöd tid efter tvångsvården har upphört. anförDeatt attav en
det bör finnas något samarbete mellan vårdavdelningen, förtroende-
nämnden och socialtjänsten så de olika stödinsatserna samordnas.att

Flera anhöriga framför det finns brister det gällernäratt stora
patienternas möjligheter till stöd och hjälp efter utskrivning. Ett
bristfälligt stöd, där patienten kanske efter lång vårdtid skrivs tilluten

lägenhet någon hemma eller något stöd från anhöriga,torn utan maten
kan medverka till patienten återinsjuknarsnabbt och måste inatt tas
på anhöriga betonarDe det måste ha högsta prioritetnytt. att att
patienterna får stöd och hjälp i samband med utskrivning.

till polismyndigheter4.2 Enkät

4.2.1 Inledning

förstaI 47 § stycket finns bestämmelser polisensLPT rätt attom
tillfälligt omhänderta det kan han liderantas atten person, om av en
allvarlig psykisk störning och han i behov omedelbar hjälp, iär av

på hälso- och sjukvårdspersonal kan honom sådan hjälp.väntan att ge
I andra stycket i nyssnärnnda paragraf föreskrivs polismyndighetenatt
i särskilt angivna situationer, bl.a. för föra patient tillatt en en
sjukvårdsinrättning efter vårdintyg har utfärdats, skyldigäratt att
lämna biträde på begäran läkare eller chefsöverläkare. För attav
utreda vilka problem 47 § LPT kan innebära och i vilkensom
omfattning eventuella problem förekommer har enkät tillsänts uten
polismyndigheter med frågor med anknytning till denna bestämmelse.
De polismyndigheter enkäten till polismyndigheterna isänts ärsom

ÖstergötlandsStockholms län, län, Göteborgs och Bohus län, Malmö-
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hus län, Uppsala län, Karlstad, Umeå och i Norrbottens län. Nedan
följer redovisning resultatet enkäten.en av av

4.2.2 Verkställande handräckningav

Alla tillfrågade polismyndigheter begäran handräck-attuppger en om
ning bör skriftlig. I brådskande fall kan muntlig begäranävenvara en
godtas. Begäran handräckning utifrån formella grunder.prövasom
Prövningen omfattar lagligheten, dvs. den sökta åtgärdenom ryms
inom den aktuella bestämmelsen 47 § LPT och sökanden harom
befogenhet ansöka handräckning. En polismyndighetatt om uppger
dock läkarens behörighet kontrolleras enbart i det fall det finnsatt
anledning ifrågasätta behörigheten.att

Som regel det vakthavande befäl eller chef för spaningsrotelär som
fattar beslut handräckning. En polismyndighet beslutattom uppger
vid Länskriminalpolisen fattas kommissarie inom andraattav men
avdelningar inom polismyndigheten kan dessa beslut fattas av
inspektör. Många ärenden kräver dock beslut husrannsakan enligtom
20 § polislagen, vilket innebär lägst polissekreterare beslutar iatt
ärendet.

Polismyndigheterna anför polismännen så långt det möjligtäratt
bär civil klädsel vid genomförandet handräckningen. Vid personal-av
brist förekommer emellertid personalen bär unifonn. Det mycketäratt
ovanligt sjukvårdspersonal följer med vid genomförandetatt av
handräckningen.

4.2.3 Omfattningen handräckningav

enkäten fråganI ställs i vilken omfattning de olika polismyndigheterna
har fått lämna biträde enligt de olika punkter räknas i 47 §som upp
andra stycket LPT under år 1996.

Polismyndigheten i Stockholms län har utfört sammanlagt 2 025
polishandräckningar med hänvisning till 47 § andra stycket LPT. Av
dessa handräckningar polismyndigheten beträffandeattuppger man
771 handräckningar inte har uppgifter kan hänföragör attsom man
dem till viss punkt i 47 § andra stycket LPT. Det bör därfören
påpekas Polismyndigheten i Stockholms län har genomfört fleratt
handräckningar enligt de olika punkterna i 47 § andra stycket LPT än
vad framgår nedan redovisade resultat.som av

När det gäller biträde på begäran läkare för genomföraattav en
undersökning för vårdintyg 47 § andra stycket 1 detta deutgör en av
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exempelpolismyndigheter vanligast. Somformer biträde ärav somav
län redovisar 392Polismyndigheten i Stockholmskan nämnas att

länPolismyndigheten i Malmöhusenligt denna punkt,handräckningar
Norrbottens län redovisarfall medan Polismyndighetenredovisar 71

kategori.handräckningar denna92 av
förachefsöverläkare förläkare ellerBiträde på begäran attav en en

utfärdats §sedan vårdintyg har 47till vårdinrättningpatienten en
utsträckning. Somockså iförekommerandra stycket 2 LPT stor

län harPolismyndigheten i Stockholmsexempel kan nämnas att
kategori, Polismyn-hör till dennaverkställt 426 handräckningar som

dennahandräckningarMalmöhus län redovisar 101digheten i av
sådanaNorrbottens län redovisar 83Polismyndigheten ikategori och

fall.
för återföra patientchefsöverläkareBiträde på begäran att enav

andra stycketsjukvårdsinrättningen tillstånd 47 §har lämnat utansom
i fall.Polismyndigheteni Stockholms län 282vidförekommer3 LPT

enligt dennaredovisar 44 falli Norrbottens länPolismyndigheten
handräck-Malmöhus län redovisar 101Polismyndigheten ipunkt och

ningar.
förchefsöverläkarebiträde på begärandet gällerNär attav en

inte harsjukvårdsinrättningen för patiententillåterföra patient atten
stycket redovisar Polismyn-§ andra 4från permission 47återvänt en

iPolismyndighetenhandräckningar,i Stockholms län 154digheten
Polismyndigheten imedanhandräckningarNorrbottens län 33

93 fall.Malmöhus län redovisar

Tillfälligt omhändertagande4.2.4

förekommeromfattning deti vilkenefterfrågasI enkäten även att
kanomhändertartillfälligtpolismyndigheten antas varapersoner som

enligt § förstaomedelbar hjälp 47och behöverpsykiskt störda som
tillfälligaantalombedsPolismyndigheternastycket LPT. att ange

sjukvårdspersonal,på initiativomhändertaganden under år 1996 aav
närstående, d polisperso-anhörig ellerpersonal i socialtjänsten, cb

allmänheten.ingripande initieratanslutning tillnal eller i ett av
inte exakt kanStockholms länPolismyndigheten i attuppger man

omhändertagits under år 1996,harmångahur menpersoner somange
denMyndigheten harantalet till 350.uppskattarmyndigheten ca
delomhändertagande till övervägandetillinitiativuppfattningen ettatt

fråneller polispersonal. Avanhöriga, närståendekommer från svaren
ingripandedet ofta frågapolismyndigheter framgårövriga äratt om

anslutning tillinitiativ eller ipolispersonal antingen på ettegetav
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direktIngripandeallmänheten.initierat äringripande är somavsom
ofta.också relativtförekommereller anhörigallmänheteninitierat av

ingripandendet skerpolismyndigheterfrån vissaredovisasVidare att
polismyndighetersjukvårdspersonal medan någrainitieradeär avsom

sjukvårdspersonalförekommandesällandet tarredovisar är attatt
polismyn-hos vissaenstaka falli någraingripande. Endasttillinitiativ

initieradeingripandensker ärredovisas detdigheter att avsom
socialtjänsten.personal från

Övriga biträdedet gällersynpunkter när4.2.5 av
polismyndigheter

sjukvårds-förekommandevanligtdetställs fråganenkäten är attI om
framstårbiträdepolisenspolisenbiträdepersonal begär utan attav

nödvändigt.som
före-sällandetpolismyndigheterna ärflestaDe attangerav

framstårdetbegärsbiträde polisenkommande utan att somatt av
docklän harStockholmsPolismyndigheten inödvändigt. annanen

därstycket LPT§ andratill 47till förarbetenaoch refererarerfarenhet
iliggerföljande: "Detbl.a.anförs1990/91:58 286idet s.prop.

detendastbegäraspolishandräckning skall närsakens avattnatur
inteundan ellerhåller sigenskildedenframgåromständigheterna att

tillkommitharBestämmelsenundersökningen.pågår medfrivilligt
utföraskallläkareför denmöjligtdetförfrämst göraatt som

däreller detbostadtillträde till denfåundersökningen utrymmeatt
anförStockholms läniPolismyndighetenbefinner sig."enskildeden

förpolishandräckningförarbetenaframgårdetvidare att enatt av
intefråga såvidaibör kommaläkarmottagning intetilltransport en
ochsällanemellertid myckettillämpasföreligger. Dettastarka skäl

omfattning begärsmycketdet ideti ställetförhållandet storär att
Polismyndighetensjukhus.tillförhämtning transportpersonerav

begärankänslansig frånfrigörahar svårt attanför att omatt man
bevekelsegrunderekonomiskagångermångahandräckning styrs av

sida.sjukhusensfrån
biträdepolisensdet förekommerfråganställsenkätenI även attom

skyldighet enligtpolisensomfattasintelämnas för transporter avsom
förekommerdetta intepolismyndigheterSamtliga47 § LPT. attsvarar

enstaka gång.någonförekommitendastdeteller att
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4.2.6 Tiden polisen kvarstannar på sjukvârdsenhetensom

En fråga ställs i enkäten är polisen kvarstannar på sjukvårds-som om
enheten till dess beslut kvarhâllning patienten fattatsom av av
tjänstgörande läkare.

Det framkommer från polismyndigheterna polisenav svaren att
kvarstannar ansvarig läkare begär de skall det. Tidsut-göraom att
dräkten kan i flera fall väsentlig vilket kan svårt för polisen,vara vara
eftersom det särskilt vid s.k. riskhelger kan svårt ställaattvara

till förfogande. Polismyndigheten i Norrbottens län anförresurser att
polisväsendet förär besparingskrav ochutsatt dettastora någotäratt

sjukvården måste medvetengöras Ofta utgår ifrånsom attom. man
polisen alltid har personal till hands för handräckning och att
verkställighet skall kunna ske dröjsmål.utan

Polismyndigheten i Stockholms län har beslutatattuppger man om
vissa rutiner polisennär överlämnar till sjukvårdspersonal.personer
Bakgrunden till beslutet anförs det ha varit vanligtattvara attuppges
poliser kört psykiskt störda till sjukvårdsenheter försom personer
vårdintygsundersökning, omedelbart efter avlärrmandet lämnat
sjukhuset. Det har alltför ofta inneburit sjukhuspersonal måsteatt

fast patientenspänna med bälte med åberopande nödvärns- ellerav
nödrätt eftersom sjukhuspersonal inte får tvångutöva patientenmot
före intagningsbeslutet. Tvångsåtgärder får rättsligt bara utövassett av
polis. Polismyndigheten i Stockholms län har med anledning detav
anförda fattat beslut med följande innehåll:ett "Poliser körsom en

till jukvårdsenhet för vårdintygsundersökning skall samrådaperson en s
med ansvarig läkare behovet de kvar och biträderatt stannarom av
sjukvårdspersonalen. Polisen enligtär 47 § LPT skyldig lämnaatt
sådant biträde. Det kan bli nödvändigt någon polis måsteatt stanna
kvar på värdinrättningen åtminstone till dess läkaren eventuelltatt som
utfärdar vårdintyget beslutar patienten skall omhändertas/kvarhållasatt
med stöd 4 § andra stycket LPT. Om patienten beter sig aggressivtav
och hotfullt eller uppträder våldsamt kan i undantagsfall polisen
behöva kvarstanna till chefsöverläkare eventuellt fattat intagningsbeslut
enligt 6 § LPT.

Övriga4.2.7 synpunkter

Polismyndigheten i Malmöhus län redogör för vid någraatt man
tillfällen har varit med ansvarig läkare bett polis omhändertaattom att

redan frivilligt inlagd patient och föra vederbörande kvartereten runt
för sedan lämna patienten vid akutmottagningenatt på baksidanav av
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läkare därefter skrivit vårdintyg.fastighet. En har ettannansamma
Avdelningsläkaren har tidigare bedömt den frivilligt inlagdaatt

tvångsvård nödvändig konverteringpatienten så sjukär äratt attmen
polispersonalkan tillämpas. Såväl läkareinte är överens attomsom

lagstiftarens mening.detta inte kan vara
tillfällenPolismyndigheten i JO vid flera harUppsala attuppger

uttryck för uppfattningen polisen inte oftare vadgivit än äratt som
anspråk i vårdsammanhang.oundgängligen nödvändigt skall i Mottas

uppfattning det polismyndighetens uppfattning olyckligtdenna enligtär
sjukvården psykiatrin begär biträde polisför den enskilde närom av

särskilt med hänsyn till dendet inte oundgängligen nödvändigt,är
polis, tvång och eventuell våldsanvändning kan ha påinverkan ensom

patient.

förtroendenämnder m.fl.4.3 Synpunkter från

fått skrivelserfrån förtroendenänmder och anhöriga delVi har av
någraNedan följer utdragangående den psykiatriska vården. ur

fallbeskrivningar.

från färtroendenämndFallbeskrivningar en

Fall 1
med sin lillabott tillsammansFallet gäller kvinna harsomen ung

har sig tillstorstadsförort. Kvinnani flerfamiljshus i väntdotter ett en
mottagningenpsykiatriska iFörtroendenänmden med kritik över att

sjuk kvinna,omhändertagit psykisktområdet inte har granne, enen
hennes cykel, slagitden kvinnan, skurit sönderhar hotat nerungasom

den kvinnaneller mindre tvingathennes attsamt ungamamma mer
kvinnantill historien densöka bostad. Upprinnelsen att ungavaren ny

besök sin dotter,befann sig på tillfälligt hosoch hennes mamma, som
sjukaden psykiskt sjuka kvinnan i Denmedstötte porten.samman

Utanförhälsade henne.illa vid sig intekvinnan övertog att paret
föllmodern så honden sjuka kvinnan slagutdelade attett motporten

marken.medan hon lågmarken. sparkade på hennetill Hon även
den kvinnanden psykiskt sjuka kvinnan tillSamtidigt skrek attunga
hade tagit sig tillbakaoch dotter välskulle döda henne. Närhon mor

meddeladeringde telefonen och den sjuka kvinnantill sin lägenhet att
kvinnanjag ville åt, det dig. Den"det inte din ungamamma varvar

till den psykiatriskahennes ringde till polisenoch mottag-samtmor
ordnad ochpolisen talade med den sjuka kvinnan honningen. När var
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hade god minnesbild vad hade hänt. Polisenen togav som upp en
anmälan från den kvinnan ansåg sig inte kunna någotgöraunga men
omedelbart ingripande. Den sjuka kvinnan fick besökäven av
biträdande överläkare och även personal från den psykiatriskaannan
mottagningen. Dessa ansåg sig inte heller kunna något förgöra
stunden, bestämde tid för besök mottagningen och lät nöjaettmen
sig med detta.

En tid efter nämnda händelse kom den kvinnan, borunga som
med sin dotter, tillbaka till hemmet efter ha lämnat sinensam att

dotter på dagis. I stod den sjuka kvinnan och väntade på henne.porten
Den kvinnan blev rädd och ringde därför hosunga en annan

Grarmen öppnade och släppte in henne. Medan de stod ochgranne.
diskuterade fick de höra oljud från varför de gick pågatan ut
balkongen. Utanför på stod den sjuka kvinnan och högg söndergatan
den kvinnans cykel med kniv. Polis och personal från psykiatris-unga
ka mottagningen tillkallades. När såväl polis sjukvårdspersonalsom
fick kontakt med den psykiskt sjuka kvinnan hon lugn och sansadvar
och ingen dem ansåg sig kunna något saken förgöra tillfället.av

Den kvinnan rädd för sitt liv. Hon vågade inte släppaunga utvar
den sexåriga dottern och hon vågade inte kändeHon sigut ensam.
nödsakad skaffa sig lägenhet, arbete och fick också hjälpatt nyttny

polisen till hemlig identitet så hon inte skulle kunna bliattav en
spârad.

Efter den andra incidenten kontaktade den kvinnan För-unga
troendenämnden och klagade den psykiatriskaöver mottagningens
passivitet. Förtroendenärrmden inhämtade yttrande från denett
psykiatriska mottagningen. Psykiatriska mottagningen kom in med
yttrande där slog fast kvinnans psykiska sjukdom denattman var av

det motiverade omhändertagande enligtarten LPT och hän-att ett
visade bl.a. till polisen gjort bedömning. Man karakterise-att samma
rade kvinnans agerande "en borderlinestörning med vissa impuls-som
genombrott eftersom några psykotiska har påvisats".symtom
Kvinnan fick stödkontakt på mottagningen hon besökte etten som par
gånger vecka. Hon fick medicin ordinerats mottagningen.per som
Förtroendenämnden konstaterade det har funnits möjlighet till tvåatt
handlingslinjer i denna händelseutveckling. Dels har polis tillkallats,
dels har psykiatriska mottagningen blivit ombedd komma. Ingenatt av
dessa har med någon åtgärd psykiatriskaparter änreagerat attannan
mottagningen har haft stödkontakter med kvinnan i den vården.öppna
Viss medicinering har också förekommit.
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Fall 2
I skrivelse från februari 1996 ställd till bl.a. Förtroendenärrmdenen
har två makar anmält de själva och deras barn sedan hösten 1991att
trakasserats förföljtsoch psykiskt sjuk Detta har yttratav en granne.
sig på så fråga försökti med sin bil köra flerasätt överatt attmannen

familjemedlemmarna, hotat dem med slägga kofotoch och ävenav
uttalat familjen.mordhot Vid tillfälle kastades inmot ett stor stenen

familjens vardagsrumsfönster. Gravlyktor har placerats i derasgenom
trädgård husfasaden haroch sprejats med hakkors Grannen harm.m.

köpt motorcykel förföljermed vilken han familjens barn. Denäven en
dottern kan inte på hand utanför huset och hennesyngsta egen
måste ha eskort för besöka henne.vänner att

för fåAnmälarna har under årens lopp hjälp kontaktat olikaatt
myndigheter och den psykiatriska mottagning, däräven ärmannen

lokalakänd. Polisen och den psykiatrin har under de svårare perioder-
hjälpt familjen, har alltid släppts vid tillfällendeutna men mannen

han varit omhändertagen och kunnat fortsätta sina trakasserier.
bl.a.Nämnden har ärendet telefonkontakter medutrett att tagenom

de myndigheter, anmälarna tillskrivit.som
Socialstyrelsen meddelasVid samtal med redanatt svaratman

ochanmälarna problemet polisiär angelägenhet.äratt attman anser en
Enligt styrelsen borde inte polis- och åklagarmyndighet förekomman-i
de fall bara hänvisa till intagen för värd försökaäratt utanmannen

ordentlig gärningsbeskrivning.göra en
vederbörande socialdistrikt inte kännerInom attuppger man man

till framhåller vidare det hela fråga för polisensaken. Man äratt en
"lagstiftningen inte håller.attmen

känner väl till familjen, vidVederbörande polismyndighet som man
flera tillfällen besökt, och vad den varit för. har ocksåManutsatt
hållit flera förhör trakasserande detmed den attmannen, som anser

förföljd. Polisenhan själv blir kommer överlämnaär nytt attsom
till åklagaren, har tvåutredning denne tidigare lagt neden men

medutredningar hänvisning till sjuk.äratt mannen
åklagare varit inkopplad på fallet bekräftar polisensDen som

uppgifter omtalat samtidigt åklagarmyndighetenoch bett polisen attatt
i förhör, varefter får ställning till eventuelltnytt ta tamannen man

vidare åtgärder.
Nämnden har slutligen inhämtat skriftligt yttrande från den

psykiatriska sektorn. Vissa inskränkningar i informationen därifrån har
måst iakttas med hänsyn till sekretesslagen, det framgårmen av
yttrandet varit intagen för tvångsvård. Vidaretemporärtatt mannen
omtalas vid sektorn har planerat ha s.k. nätverksmöteatt att ettman
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tillsammans med med anknytning tillnärmare i frågapersoner mannen
inkl. och polisen själv.samtgrannarna mannen

Vid uppföljning ärendet framkommer ochmötet ägtatten av rum
då igenom beteende och hans skäl härför.att resoneratman mannens

Överenskommelse hans medicinering i form depâmedel harom av
träffats med honom. För den händelse han inte skulle infinna sig för
erforderlig fortsatt behandling vid den psykiatriska mottagningen
kommer därifrån kontakt med honom.att taman

Sammanfattningsvis Förtroendenämnden här haratt attmenar man
med ärende därgöra mellan olikagränserna myndighetersett

verksamhetsområden inbördes sjukvården oklara påärsamt gentemot
grund de rättsregler för närvarande gäller, vilket leder till attav som
den enskilde kommer på mellanhand. I detta fall har det varitnärmast

fråga i vad män polis- respektive åklagarmyndigheten eller denen om
psykiatriska sektorn haft för erforderliga åtgärderatt ta attansvar
vidtas.

Fall 3
anhörig harEn sig till Förtroendenämnden angåendevänt kvinnaen

år.40 Den anhörige kvinnan i behovär psykiat-ärattsom anser av
risk tvångsvård. Kvinnan uppfyller inte kriterierna för tvångsvård.
Hon inser inte själv hon sjuk och behöver behandling.är Hon haratt
tidigare varit intagen för tvångsvård gånger och den medicineringtre

hon då har tvingats till har hjälpt henne på utmärkt sätt,ettsom men
den har också medfört vissa biverkningar bidragit till honattsom
förtränger sin medvetenhet sjukdomen och därmed honvägrar attom
fortsätta med medicineringen. Anmälaren hindrarLPTattanser
läkarna från ingripa och det innebär psykiskt sjukatt att en person

inte uppfyller lagens kriterier för tvångsvård aldrig kan få hjälpsom
hon inte själv begär det. Anmälaren vidare vidattom anser man

utvärdering lagen har försummat reda på hur mångaatt taav personer
i behov vård har gått misteär den.som av men som nu om

Fallbeskrivningarfrån anhöriga

Från anhöriga har vi fått del fallbeskrivningar exempel påav som ger
det många gånger mycket svårt få till stånd tvångsvård. Viäratt att

har fått fall beskrivna har fått mycket tragisk utgång. Det harsom en
varit fråga situationer de psykiskt sjuka inte har kunnatnärom
motiveras till frivillig vård och ansvarig läkare inte harnär ansett att
förutsättningarna för tvångsvård har varit uppfyllda.
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I fall har gjort upprepade försök från de anhörigasett sidaman att
få in den sjuke för tvångsvård. Från vården anförde förut-attman
sättningarna för tvångsvård inte uppfyllda. Fallet slutade med attvar
den psykiskt sjuke begick självmord.

fallEtt berättelse anhörig till psykiskt sjukannat avser en om en en
till följd sin psykiska störning har så hela hansageratperson som av

sociala situation slagits i spillror. slutadeHan sitt arbete och sa upp
sin lägenhet. Efter ha blivit bostadslös fick han bo på hem föratt ett
bostadslösa, där han så småningom ñck flytta ifrån på grund av
störande levnadssätt. Under tiden har den psykiskt sjukes anhöriga
försökt få till stånd vård för den sjuke de läkare de varit iatt men
kontakt med har förutsättningarna för tvångsvård inte harmenat att
varit uppfyllda. skrivelsenNär fallbeskrivningenmed kom in till
kommittén den psykiskt sjuke försvunnen.var
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Effekter5 den psykiatriskaav nya
tvångslagstiftningen utgångspunkter——
för förändringar

Inledning5. l

Kommittén skall enligt sina direktiv förstai hand behandla frågan om
det grundläggande syftet med lagstiftningen har uppnåtts, dvs. om
användningen tvångsvård, tvångsåtgärder konvertering harsamtav
minskat i avsedd utsträckning och patientens rättssäkerhet harom
stärkts. Vidare skall kommittén analysera och utvärdera nuvarande
regler och tillämpningen dessa med avseende på samhällsskyddetav

uppmärksamma eventuella problem med tillämpningensamt av
lagstiftningen i vid mening. detta kapitelI skall kommittén översiktligt
behandla framför allt frågor utvecklingen tvångsvården i stort,om av

patientens rättssäkerhet och samhällsskyddet något berörasamtom om
frågor vårdens kvalitet och innehåll. de följande kapitlenIom
behandlas olika tillämpningsproblem utförligt.mera

5.2 Patientens rättssäkerhet

Eftersom rättssäkerhetsbegreppet fåtthar så central betydelse ien
direktiven dåoch enligt vår mening patientens rättssäkerhet måste vara

grundläggande betydelse vid utformningen psykiatrisk tvångslag-av av
stiftning, kan det inledningsvis finnas anledning något analyseraatt
vad detta begrepp innebär.

Någon definitiondirekt begreppet rättssäkerhet finns inte iav
förarbetena 1990/91:58 där betonasprop. det både förattmen
patienten och med hänsyn till allmänhetens förtroende är störstaav
vikt rättssäkerheten högt ställda krav. Där ocksåsägsatt motsvarar att

syftet med tvånget uteslutande bistå patienten, innebäräven är attom
frihetsberövande och behandling patientens vilja inskränkningmot en
i skyddet för individens integritet, vilket kräver lagregleringenatt

förgrunderna tvångsintagning och tvångsbehandling ocksåanger men
vilken ordning för kontroll och rättslig prövning skall gälla.som
Mycket den diskussion rättssäkerhetsfrâgor propositionenav om som
innehåller gäller den rättsliga prövningen olika beslut i domstolav

den nuvarande lagstiftningen innehåller. emellertidDär sägssom
också lagstiftningens utformning visserligen viktig,är änatt men av

18-03307
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utfornming, kompetens, arbets-vårdens praktiska dessviktstörre är
organisation ochmetoder, resurser.

väsentliga innehållet ijuridiska doktrinen brukar detI den
förutsebarhetskrav. Så skeromfattarättssäkerhetsbegreppet ettanses

Peczeniks bok Vad rätt Peczenik,bl.a. i Alexander ärär som
myndig-rättskipning ochprofessor allmän rättslära betonari att

förutsebar med stöddemokratisk måstehetsutövning i rättsstat varaen
grundläggande för denoch förutsebarhetskraveträttsreglerna ärattav

rättssäker-Peczenik talar också materiellformella rättssäkerheten. om
baserarrättskipning och myndighetsutövninghet och dänned attavser

till den påförnuftig avvägning mellan hänsynensig rättsnormer-en
uppnåoch andra etiska värden. Förbaserade förutsebarheten attna

innebärPeczenik besluträttssäkerhet krävs enligtmateriell att som
förutsebara påmyndighetsutövning i hög gradrättskipning eller är

hög etiskt godtagbara.och samtidigt i gradgrund rättsnormernaav
Domareför-Hirschfeldt har i SverigesHovrättspresidenten Johan

rättssäkerhetsbegreppet påtidskrift sammanfattat kärnan ibunds 3/96
följande sätt:

tydligmed stöd klar ochlegalitetsprincipen ingripande endast av——
lag

lag maktdelningoavhängiga domstolar endast bundnafria och av-
likhetsprincipen-

ingripande åtgärdertill domstolsprövningrätt m.m.av-
enskilda fall eller enskildalagstiftning personerom-

retroaktivförbud lagmot-
bevisning.krav full-

försökrättssäkerhetsprogram innehålleradvokatsamfundsSveriges ett
följande: Rättssäkerheträttssäkerhetsbegreppet enligtpreciseraatt

personligkroppslig integritet,vissa livsvärden livet,föreligger när -
egendomoch församlingsfrihet,yttrandefrihet, förenings-rörelsefrihet,

harreglerstatsmaktens ingripandenskyddas mot somgenomm.m. -
förutsebarhet för medborgarna.lag ochkaraktären garanterarav som

bok "TvångFilosoñprofessorn Torbjörn Tännsjö konstaterar i sin
alla försök till precisarättssäkerheti vården" begreppet trotsaratt

skall uppfylldadock några villkordefinitioner. Han som varaanger
fog skall respektera idealet. Hanför tvångslag med sägasatt angeren

kännetecknasordalag, den börbör utformad i klaralagen attatt vara
denenhetlig utforrrming ochkonsekvens, den skall ha attatt enav

tvângsâtgärder kani konkret fallskall det förutsägbartgöra ettom
börTännsjö vidare den rättsligakomma i fråga. att processenanger

tvångsbeslut, ochi opartisk domstolför prövningutrymme avenge



Eflekter den psykiatriskaSOU tvdngslagstifiningen1998:32 195av nya

prövningen skall komma till stånd oskäligt dröjsmål. Denutan som
blir föremål för tvånget skall ha till sakkunnigträtt ombud och
ombudet skall ha tillgång till allt beslutsunderlag, harrätten attsom

ställning till. Så långt skäliga sekretesshänsynta medger det bör
också för offentligöppen insyn.processen vara

Socialstyrelsen anför i sin utvärdering den psykiatriska tvångs-av
vården 1994:2 bl.a. följande:

När det gäller tvångsingripanden psykiskt stördamot personer
aktualiseras frågoräven rättssäkerhetenrör beträffande densom
enskildes anspråk skydd, trygghet och effektiv vård och
behandling enligt den allmänna hälso- och sjukvårdslagstiftningen.
Rättssäkerheten tredjeäven krav på skydd ochavser mans
trygghet. LPT och LRV lagligt stöd för psykiatrisk vårdattger ge
under administrativt eller straffrättsligt frihetsberövande. En lag

reglerar sådan myndighetsutövning skall tillgodosesom tre
grundläggande krav ställts rättssäkerhet: Förutsägbarhet,som
rättslig kontroll och enhetlig rättstillämpning lika behandling.
LPT och LRV innehåller materiella och processuella regler som
dels skall tillgodose dessa rättssäkerhetskrav, dels skall tillgodose
den offentliga tillsynen, dels skall tillgodose den enskilde bliratt
informerad överklaga besluträtten och på föra sinatt sättannatom
talan.

För kunna bedöma patientens rättssäkerhetatt har stärkts har vi iom
vår utvärdering ställning till de i lagenatt ta angivna förut-om
sättningarna för tvångsvård ochnär tvångsâtgärder får tillgripas är
utformade på sådant sätt rättssäkerheten iett möjligaatt största
utsträckning tillgodoses. Vidare bör vi undersöka den rättsligaom
kontrollen fungerar tillfredsställande Det gällerett sätt. både de
regler intagningen för tvångsvård ochstyr reglerna dom-som om
stolsprövning. Det då viktigtär ställning till patienten fåratt ta om
den hjälp, såväl juridisk personlig karaktär, han eller honav som som
behöver. Det finns också anledning undersöka den rättsligaatt om
kontrollen har fått rimlig omfattning, det finns skäl antingenen attom
utöka kontrollen eller, denna blivit så omfattande denom att mera
uppfattas byråkratisk rättssäkerhetsgaranti,än minska den.som som en
Frågan lagstiftningen tillämpas enhetligt ocksåsätt ärom ett
mycket viktigt undersöka i den utsträckningatt detta möjligtär att

Av viktgöra. vidare denär tillsynsfunktionstor Socialstyrel-att som
har fungerar på effektivt sätt.ettsen

När det gäller tvångsingripanden psykiskt störda finnsmot personer
det anledning på rättssäkerheten i vidareatt perspektiv detett änse
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höra patientensmening börrättssäkerhet i vidTilljuridiska.rent
och behandling. Deteffektiv vårdtrygghetanspråk på skydd, samt en

i patientensalltid liggerpåpekas det intesammanhangbör i detta att
fårtvångslagstiftningtvångsåtgärder;ellerslippa tvångintresse att en

saknarpatientomöjliggör fördensåinte snäv att somenvara
behöver.patientenbehandlingvård ochfå densjukdomsinsikt att som

tvångsvårdpatientens intresseligga iocksåkanDet sägas att genom
själv,både honomskadakanbegå gärningarfrånhindras att som

givetvismåste dockövervägandensådanaVideller andra.anhöriga
respekteras.integritetsjälvbestämmande ochpåkravpatientens

fått intrycketpatienterhaft bl.a. medvide kontakter atthar vidVi
denstärktsharrättssäkerhetenallmäntganska att genomanserman

förbätt-förkanhindrar inte göraslagstiftningen. Detta attatt mernya
i flera olikadet följandeiVi återkommerrättssäkerheten. samman-ra

rättssäkerhet.för patienternasbetydelsehartill frågorhang som

enligttvångsvårdanvändningenAllmänt5.3 avom
LPT

minskningkraftigskedde detkapitel 3framgårSom avenav
kraft.iLPTefter det trätttidentvångsvården under närmast att

avslutadeantaletökningvissvarje år skettdetDärefter har aven
dock intetvångsvården kan mätasUtvecklingenvårdtillfällen. av

antalettillServårdtillfällen.avslutadeantaletutifrånenbart man
harLPTmed stödvårdasviss dagpatienterinneliggande avsom en

inventeringardejämförminskningkraftigockså skettdet om manen
Vid den1993.1988årengjorde senasteSocialstyrelsen resp.som

inneliggande patienterantalet1997, hadeden 19inventeringen, mars
kortare.blivitvårdtidernavisarytterligare. Dettaminskat att

i vilkensigexakt uttalasvårt ut-såledesDet är att ommera
Ännu detsvårareminskat. ärtvångsvården har att tasträckning som

använd-nämligenfrågan,ställdadirektivenden itillställning om
harutsträckning. Detavseddihar minskattvångsvårdningen av

kravkonkretnågotställtsförarbeteninte i lagensnämligen merupp
lagstiftningen.enligt denminskatvångsvården börhur mycket nya

vårdenpsykiatriskatill dendockDepartementschefen refererar att
betydandegenomgåttlagstiftningendenföre tillkomstenredan nyaav
betydandeminskat ihadetvångsvårdenochförändringar ävenatt

positivavidare dessauttaladeDepartementschefenomfattning. att
medgeskalllagstiftningendenochmåste fortsättaförändringar att nya

utveckling.till fortsattstimuleraoch
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Vid de kontakter vi har haft med patienter, anhöriga,som
förtroendenärrmder har vi inte fått några signaler attm.m. om
tvångsvård generellt används i oacceptabelt omfattning, ävenstor om

finnsdet exempel på tvångsvård ibland hade kunnat undvikas.att
Framför allt från anhörighâll har däremot framförts åsikten detatt
ibland kan alltför svårt få till stånd psykiatrisk vård be-attvara
träffande inte själv inser behovet därav och atten person som
förutsättningarna för tvångsvård då uppfattats alltför Desnäva.som
synpunkter fåttvi del exempel på de tragiska följdertasom av ger

utebliven vård i vissa fall kan få och det självfallet mycketärsom
otillfredsställande fårmänniska inte den vård hon behöver. Detom en

dock inte givet svårigheter få vård beror på hur lagstiftningenär att att
liggerutformad det till hands det frågaär närmare ärutan att attanse

hur lagen tillämpas.om
Vi också medvetna det ibland kan föreligga konfliktär attom en

mellan patienten och anhöriga, m.fl. De blir kanskegrannar senare
störda patientens beteende eller känner sig hotade ochrentav av
rädda. konfliktDenna dock ofta skenbar, eftersom det förär även
patientens del i det långa loppet bäst får till stånd sjukhus-är om man
vård, så behövs med tvång, och därigenom kan förhindra attom
patienten skadar sig själv eller andra. finnsDet dock anledning att
betona patientens sjävbestämrnande och integritet givetvis måsteatt
beaktas i möjliga utsträckning och fårdenna inte glömmasstörsta att
bort anhöriga eller andra ställer krav sjukvården eller pånär
rättsvårdande myndigheter.

Sammanfattningsvis det vår uppfattning tvångsvården sedanär att
den lagstiftningen trädde i kraft har minskat i den utsträckningnya

i dagsläget lämplig och möjlig. får självfallet inte bliDetär ettsom
självändamål tvångsvården skall minska i viss bestämdatt ut-en
sträckning frågan vilken omfattning tvångsvården skall hautan om
måste bedömas utifrån avvägning mellan framför allt patientensen
vårdbehov och hans krav självbestämmande och integritet närsamt,
det gäller LRV, kravet på samhällsskydd. En ytterligare minskning är

och föri sig önskvärd. förutsättning härförEn dock vårdenär att av
med allvarliga psykiska störningar prioriteras och attpersoner

kvalitetshöjande åtgärder inom den psykiatriska vården i vidtasstort
den psykiatriska vården och kommunernas socialtjänstöppnasamt att

får och möjligheter på olika hjälpa och stödjasättattresurser personer
med psykiska störningar. allmänna förutsättningarnaDe för tvångsvård
enligt LPT behandlas i kapitel 7 och frågan samarbetenärmare om
mellan olika vårdgivare bl.a. i kapitel 11.
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5.4 LRV och samhällsskyddet

patienter vårdasDe enligt LRV har ofta betydligt längre vårdtidersom
LPT-patienter. får därförMan bättre uppfattning utveck-än en om

lingen tvångsvården studera de inventeringarattav genom av
inneliggande patienter viss dag Socialstyrelsen har gjort änen som

Ävenbedöma avslutade vårdtillfällen. det gäller LRV-närattgenom
patienter har det skett minskning antalet inneliggandesmärreen av
patienter, jämför inventeringarna åren 1988 och 1993.om man
Därefter har det emellertid skett viss ökning antalet inneliggandeen av
patienter. Vid inventeringen den 19 1997 fanns 770 inneliggandemars
patienter. Detta visar vårdtiderna har blivit längre eftersom detatt
antal domstol överlärrmas till rättspsykiatrisk vård har varitsom av
förhållandevis konstant åren.genom

uttalat syfte bakom reglerna särskildEtt utskrivningsprövningom
enligt förstärkaLRV ville samhällsskyddet. funktionerDeattvar man

allmän åklagare vid domstolsprövningen hade syfte.gettssom samma
Bakgrunden till detta bl.a. ha varit det riktats kritikatt mot attsynes
patienter begått svåra brott alltför tidigt skrivits från denutsom
psykiatriska vården i falloch del begått brott.en nya

Vi har inte kunnat någon undersökning i vad mån patientergöra av
med särskild utskrivningsprövning har återfallit i brottslighet mindrei
utsträckning tidigare eller klarat sig bättre de väl skrivitsän när ut
från tvångsvården. Det får emellertid förutsättas längredeatt
vårdtiderna har haft positiv effekt vad gäller samhällsskyddet ochen

flertalet fall också beträffandei patientens behov.egna
särskilda utskrivningsprövningen harDen dock för skarputsatts

kritik från framför allt läkarhåll. Man det inom denattmenar
rättspsykiatriska vården finns patienter inte behandlingsbaraärsom
eller medicinskt färdigbehandlade och hålls kvar enbart medär som
hänsyn till samhällsskyddet. Många ifrågasätter också det överom
huvud möjligt bedömning den risk för återfallär görataget att en av

förutsättningarna för den rättspsykiatriska vårdenär attsom en av
skall kvarstå. också ifrågasättsDet har patienternas rättssäkerhetom
tillgodoses på bästa möjliga Avvägningen mellan kravetsätt.
samhällsskydd å sidan och patienternas krav på rättssäkerhet ochena

adekvat vård å andraden hör till de svåraste frågorna inom denen
psykiatriska tvångsvården. Vi återkommer till detta i kapitel 12.
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5.5 Situationer då effekten blivit liten trots

lagändring

Vid tillkomsten infördesLPT farerekvisit förutsättning förettav som
konvertering skulle få ske. Trots detta har antalet konverteringaratt

inte minskat Således sker fortfarandenänmvärt. %17 allaca av
intagningar enligt LPT konvertering. Lika lite detnärgenom som
gäller omfattningen tvångsvården i får det dock blistort ettav
självändamål antalet konverteringar skall minska i viss, bestämdatt en
utsträckning. förAvgörande konverteringsmöjligheten kanom av-
skaffas eller bör finnas kvar och, vi kommer fram till så skallattom

fallet, hur reglerna skall utformas bör patienterna iattvara vara
godtagbara former skall få den vård nödvändig förär attsom
tillgodose deras behov. Det har också framkommit andelatt storen av
konverteringarna aldrig blir prövade länsrätt därför patientenattav
skrivs till frivillig vård innan fyradagarsfristen löper Viut ut.
återkommer till frågan konvertering i kapitelom

I samband med tillkomsten LPT och LRV avskaffades möjlig-av
heten till försöksutskrivning. Möjligheten till permission fimis dock
kvar. En form permission infördes, nämligen permission tillny av
vårdtidens slut. De uppgifter vi har inhämtat användningensom om

permission visar permission till vårdtidens slut förekommer iattav
utsträckning. Särskilt LRV-patienter också i viss utsträckningstor men

LPT-patienter har permission under långa tider, ibland år.än tremer
Detta dåligt med de förutsättningar gällerstämmer för tvångsvårdsom
och innebär permission till vårdtidens slut i vissa fall har kommitatt

användas slags försöksutskrivning. Vi kommeratt närmareett attsom
behandla denna fråga i kapitel ll.

5.6 Förhållandet psykiatri socialtjänst- -
rättsvårdande myndigheter

Genom såväl den psykiatriska tvângsvården sjukhusbaseradatt som
vård psykiskt funktionshindrade i övrigt har minskat har antaletav

med psykiska störningar finns i samhället ökat.utepersoner som
Genom 1995 års psykiatrireform, den s.k. psykädelreformen, har
också kommunerna fått förstörre samordna och planeraett attansvar
insatser för psykiskt funktionshindrade. börDet betonas att en
förutsättning för tvångsvården skall kunna behållas på nuvarandeatt
nivå eller hellre minska kommunernaärmu fårär att samtresurser
prioriterar och sitt för de patienter ofta behövertar ettansvar som
omfattande stöd det gäller boende, sysselsättningnär Det ökadem.m.
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antalet psykiskt störda finns i boende eller gruppbostäderiegetsom
i kommunerna har emellertid också medfört det ställsute attm.m.

krav på vissa tvångsåtgärder skall vidtas dessa patienter föratt mot
vården huvud kunnaskall fungera. ligger utanförDettaöveratt taget

kommitténs uppdrag vi kommer beskriva problemetnärmareattmen
i kapitel 16.

Som framgår redovisningen i kapitel har vi fått flera exempel4av
på psykiskt störda människor bor hemma trakasserar sinatt som

ocksåomgivning och kanske begår vissa brottsmärre mot t.ex.
uppstår frågan det polis, åklagare och domstolarHär äromgrannar.

skall ingripa och till dessa människor blir dömda för deattsom se
har begått eller de skall vårdas psykiatrin förbrott de inomsom om

frågansin psykiska störning. Bl.a. aktualiseras och i vilkenom
utsträckning åtal bör väckas psykiskt störda begår brottmotsom som
eller åtalseftergift bör medges i sådana situationer då den stördeom
får vård psykiatrin. Om åtal inte väcks och överlämnande tillinom ett

vård således inte blir aktuellt, aktualiseras fråganrättspsykiatrisk om
och hur kravet på samhällsskydd kan tillgodoses inom för LPT.ramen

bör observeras den begått brott fått åtals-Det att ettsom men
eftergift vårdas enligt inte underkastas deoch sedan LPT strängare
regler i fråga permission och utskrivning föreskrivs i LRV.om som

följd det inte finns någon s.k. O-falls-Detta är atten av numera
rubricering förekom LSPV:s tid och innebar attsom som man

frågakunde tillämpa regler i utskrivning isträngare ävenm.m.om
sådana fall då åtal inte hade väckts och något överlärnnande av

psykiatrisk vård således inte hade skett. Vid dedomstol till sluten
haft med åklagare har vi fått uppfattningenkontakter vi har attsom

psykiskt störd begår brott, framföråtal alltid väcks när ett grovten
åtalseftergiftvåldsbrott. meddelas oftaallt det Däremot närår ettom

sådana fall kan det ändå inte skedet bara fråga bötesbrott. Iär om
rättspsykiatrisk vård, eftersom sådantnågot överlämnande till ett

påföljden bedöms kunna vidöverlämnande förutsätter inteatt stanna
problem psykiskt störda begårböter. Vad tycks ärett somvarasom

ofredande, olaga hot Frånupprepade brott,smärre t.ex. m.m.
tendens anläggaåklagarhåll nämndes särskilt har attpersoner som en

inte förekommer och där därföreld platser där spridningsrisk man
för skadegörelse.åtala för mordbrand sin höjdinte kan utan

samhällsskydd bordeFrågan i vilken utsträckning kravetom
för den vanliga psykiatriska vården dis-kunna tillgodoses inom ramen

psykiatriskatillkomsten den nuvarandekuterades i samband med av
kravettvångslagstiftningen. Departementschefen betonade att

någon självständig uppgift för psykiatrinsamhällsskydd inte fick bli
möjligt alldeles striktdet dock inte kräva gränsattatt var enmen
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närstående och andra.vårdbehov och skyddet förmellan patientens
ansvarsområdetvångsvårdensVid bestämmande den psykiatriskaav

då psykiskadepartementschefen utelänmas situationerenligt intekan
människor iaggressivitetstörningstillstând upphov till motger

omgivningen.
begår upprepadetorde framför alltDet somvara personer

kan kommafamiljemedlemmarbötesbrott och brottsmärre mot som
fråga brott inteLPT-vård. såledesbli aktuella för Det äratt om som

mycket påfrestandekanbedöms särskilt allvarliga varamen somsom
kanfamiljemedlemmardet gäller brottför den drabbas. När motsom
förkanpolisanmälan. Detsammaockså känsligtdet göraattvara

också måste ställafrågagrannförhållanden. Enövrigt gälla i som man
psykiskt stördedeninte kan humantdet attär gentemotvara merom

genomförs med tvångvårdenpsykiatrisk vård och detfå även om—
sammanhangbör i dettapolisanmäld och dömd. Detbliän att——

enligtvårdbehovet enligt LPTbedömningenbeaktas det vidatt av
till följd sinskall beaktas patientengällande lagstiftning avom

eller fysiskapersonliga säkerhetfarlig förpsykiska störning är annans
inte får glömmasbestämmelsepsykiska hälsa. Dettaeller är somen

skall väckas mindreåtalsig vid bedömningen närbort av omvare
förförutsättningarnaprövningenbegås eller vidallvarliga brott av

enligtvård LPT.
sannoliktsåledesfinns i dag berorde problemFlera mersomav

lagstift-utformningenlagstiftning tillämpashur nuvarandepå än av
lagändring behövs. Vitveksamt någondärförningen och det är om

fråga i kapiteldennadiskuterar närmare

förutgångspunkterAllmänna översynen5.7

ha sinatvångslagstiftning bör lämpligenEn översyn avsom enenav
förenlig medlagstiftningenundersökautgångspunkter äratt om
internationellaSverigesbestämmelser och medregeringsformens

för devad gäller skyddetEuropakonventionen,främståtaganden,
inte funnithar vid vårrättigheterna. Vigrundläggade fri- och översyn

skulle stridatvångslagarna LPT och LRVpsykiatriskade motatt nu
ifrågasättasvi det kannämnda bestämmelser. Däremot att omanser

överensstämmelse medstår ipennissionsreglernatillämpningen av
iregeringsformen och artikel 5:1ekap. 12§legalitetskravet i 2

Europakonventionen.
rättssäkerhetgivetvis patientensmåsteredanSom nämnts avvara

tvångslag-den psykiatriskavid utformningenavgörande betydelse av
psykiatrisk tvångslag-viktigtemellertid ocksåstiftningen. Det är att en
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stiftning innehåller regler tillgodoser sarnhällsskyddet. Dessasom
regler kan komma i konflikt med patientens rättssäkerhet och en
lämplig avvägning måste därför göras.

Det emellertid,är också tidigare, intenämnts bara densom
juridiska eller formella rättssäkerheten betydelse.är Innehålletsom av
i vården och det bemötande patienten får mycketär storsom av
betydelse. Vi har fått höra berättelser från patienter och anhöriga om
det dåliga bemötande de fått vid tidigare tvångsvårdstillfällen. Ettsom
dåligt bemötande patienter igör onödan kan bli negativt inställdaatt
till tvångsvård. I HSL har det nyligen införts regler ställer ökadesom
krav på vården skall med respekt för alla människorsatt lika värdeges
och för den enskilda människans värdighet. Vi vill understryka att
detta självfallet gäller inom tvångsvården.även

Den domstolsprövning sker olika beslut har enligt vårsom av
mening inneburit rättssäkerheten för patienterna har ökat. Viatt är
dock medvetna den rättsliga proceduren i många fall kanattom
uppfattas svårförståelig och de muntliga förhandlingarna iblandattsom
kan upplevas besvärande för patienten. Det därför viktigtärsom att
patienten behandlas med respekt och förhandlingarna leds påatt ett
sådant patienten uppleversätt han får komma till talsatt att ett
adekvat Av vikt ocksåsätt. lämpligaär tillstor att utsespersoner
offentliga biträden och dessa sin uppgift på allvar. Det haratt tar
vidare i den allmänna debatten påtalats känsliga uppgifteratt om
patienterna in i domstolarnas domar och helsttas kan fåatt vem som

del dessa uppgifter, eftersom domarna offentlig handling.ta är Viav
medvetna dettaär problem och vill understryka givetvis börom att

Åkänsliga uppgifter patienten inte i onödan in i domarna.tasom
andra sidan det enligt vår meningär mycket viktigt det domenatt av
framgår varför domstolen har dömt visst Det innebärsätt.ett t.ex.

uppgifter vilken diagnos har ställts eller vilkenatt bedömningom som
har gjorts bör framgå domen, eftersom det domen bl.a.som av av

skall gå utläsa varför domstolen patienten lideratt attanser av en
allvarlig psykisk störning. Vi kommer i kapitel 15 vissaatt ta upp
processuella frågor.

De patienter finns inom den psykiatriska tvångsvården harsom en
mycket ställning och kan åtminstone i inledande skedeutsatt ett av
vården ha svårt tillgodogöra sig och ställning till den informationatt ta

Det därför ocksåär mycket viktigt tvångsvårdadeattsom ges.
patienter inte bara får juridisk hjälp i samband med den rättsliga
proceduren också får personligt stöd såväl under vistelsen påutan
sjukvårdsinrättningen under tiden därefter. Möjligheternanärmastsom

få Stödperson fyller här viktig funktion. kapitelI 9 behandlaratt en en
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skall kunnavi hur möjligheterna få Stödperson bästnärmare att
tillvaratas.

inställning tillmånga patienters negativaVi har fått intrycket att
påtvångsvârden sådan dentvångsvård ofta inte beror utansom

tvångsvård. därförbehandling fått under Det är störstaavsom man
tvångsvårdade patienter fâr högstavikt den behandling äratt avsom

behandlingsplanering sker. Vidarekvalitet och genomtänkt äratt en
förstbehandling patientens vilja skerdet angeläget motatt om

individuellt anpassad information kunnatpatienten inte genom en
behandlingsâtgärd vidtasförmås frivilligt medverka. Innan motatt en

mellan den kränkningvilja måste vidare avvägning skepatientens en
integritet och värdighet och densker patientens nytta somsom av

går givetvis inteha för patientens hälsa. Detbehandlingen väntas att
tvångsbehandling får vidtas videtalj lagstiftai när attmen anserom

principstadgande be-bör införasdet i LPT och LRV närett om
frågor behandlas i kapitelmed tvång fâr Dessahandling närmareges.

10.
principiell bestämmelse börockså det i allmän,Vi attanser en

Äventvångsâtgärder får användas. härregleras i vilken utsträckning
kränkning patientens integritetavvägning ske mellan denbör aven

förtvånget innebär och vad krävsoch värdighet attsom upp-som
eller hindratillgodose säkerheten i vårdenrätthålla ordningen eller

Givetvis skall våld ellerlämna vårdinrättningen.patienten från att
inte tillräckliga.endast andra åtgärdertvång få användas ärannat om

Även behandlas i kapitel 10.dessa frågor närmare

patientens rättigheter och vårdensNågot5.8 om
innehåll

tid alltmer betonatsjukvården har påhälso- ochInom senareman
i vården behoveträttigheter och patientens ställningpatientens samt av

förbättras. förbättringarinnehåll och kvalitet Devårdensatt som
givetvissjukvården i allmänhet börbeträffande hälso- ochföreslås

den psykiatriska tvångsvärden.gälla patienter inomäven
framförts i de årensdetta slag har bl.a.Synpunkter senareav

innehåller denDagmar-överenskommelser. Sålunda Dagmar-överens-
vårdgaranti i syfte ökaträffades år 1997 bl.a.kommelse attensom

överenskommelsen byggerför alla patienter.vårdens tillgänglighet
tidsramar inom vården, delsdels på särskilt angivna ett system av

för vissaregionala och lokala vårdprogramnationella riktlinjer samt
2000 i sitt betänkande SOUsjukdomar. Vidare har HSUkroniska

ställning och rättigheter.behandlat frågan patienternas1997:154 om
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En utgångspunkt för kommitténs överväganden förslagoch deär att
flestaallra patienter vill delaktiga och inflytandeha sinövervara egen

situation i kontakterna med hälso- och sjukvården. Kommittén
konstaterar det brister i utformningen lagstiftningen vad gälleratt av
patienternas rättigheter, bl.a. beträffande frågan inforrnationsplik-om

omfattning och patientens lagstadgade valmöjligheter. Entens
utgångspunkt för lagstiftning bör därför enligt HSU 2000en ny vara

lagstiftningen utgår från patientens situation, dvs. den rättsligaatt att
fokuseringen förskjuts från personalens och sjukvårdshuvudmännens
skyldigheter till vad patienten bör kunna kräva hälso- och sjukvår-av
den.

Regeringen i början år 1995 Socialstyrelsen i uppdrag attgav av
innehåll och kvalitetgöra översyn i den psykiatriska vården.en av

Detta omfattande uppdrag avslutades i november 1997 med rapporten
till regeringen, God psykiatrisk vård lika villkor I lyftsrapporten
fram vikten stärka ställningen för patienter och anhöriga,att attav

breda och djupa insatser för utveckla kompetensen isatsa att
vården, förbättra samverkan och samordning för byggaatt att upp
effektiva vårdkedjor och utveckla den psykiatriska vårdorganisatio-att
nen.

Det påpekas i människor med allvarlig psykiskrapporten att
störning och i synnerhet de tvångsvårdade hör till den högstärsom
prioriterade enligt den riksdagen propositionenantagnagruppen av om
prioriteringar i hälso- och sjukvården. Samhället har särskiltett ansvar
för vård förenad med frihetsberövandeär och tvång. Deannatsom
allvarligt psykiskt störda har ofta nedsatt autonomi och nedsatten
förmåga delta i samråd vård och behandling. Då de haratt ett om
svårt hävda sitt människovärde och sin ligger deträttatt ett stort

vårdpersonalenpå tillse fårde god vård. En kvalita-att attansvar en
tivt god vård måste rättighet för dem måste tvångsvårdasvara en som
och bidrar samtidigt till begränsad användning tvångsåtgärderen av
och tvångsvård.

Vidare betonas hög kompetens hos personalen och godatt en en
kunskap olika behandlingsalternativ förutsättning förärom en en
kvalitativt god vård. Landstingen har här säkerställaett att attansvar
det i varje verksamhet finns ändamålsenligt kvalitetssystem ochett
lämpliga rutiner för egenkontroll för vårdens innehåll ochatt garantera
kvalitet.

Socialstyrelsen också den kvalificerade psykiatriskaattmenar
dygnetruntvården bör differentieras. Stora allvårdsavdelningar med en
blandning kroniskt sjuka patienter psykotiska patienter börav unga
undvikas. Den vården bör utvecklas och bli flexibelöppna så attmer
det blir möjligt behandla patienten i dennes miljö. Patienteratt egen
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högstaallramåstestörningpsykisksvårutvecklamed risk gesatt
riskerarmänniskortillinterventiontidigGenomprioritet. somen

fallsjukdomsutveckling i vissaallvarligkanpsykosinsjukna i enen
behövlig vårdingripandetidigt görakanfall attandraundvikas. I ett

tvång.ståndtillkommer utan
delaktigaÖkat ochvälinfonneradebrukarinflytande genom

utveckling.viktigSocialstyrelsenenligtanhörigaoch ärpatienter en
motiverade förochbehandlingengagerade i sinPatienter är egensom

anhörigadelaktighetökadbehandlingsresultat. Enuppnår bättreden av
behovetsannoliktminskar ävenvårdenplaneringenipatienteroch av

medsamverkanökadochvårdplaneringGemensamtvångsvård.av
effektivabyggaförbehövsprimärvårdenoch attkommunen upp

utslussningenlångtidssjuka. Ipsykisktför desynnerhetvårdkedjor i
sådanLRVeller ärLPTenligtvårdatsharpatienterde ensomav

efter tidenstördapsykisktde ävenstödjaförnödvändigsamordning att
dygnetruntvârd.i

framfört i sinSocialstyrelsenförslagdebakomställerVi somoss
förbättringar inomviktenunderstrykasärskilt attvilloch avrapport

tillpatienternatvångsvårdadedekommervårdenpsykiatriska ävenden
del.
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psykiatriskvidIntagningsförfarandet6

tvångsvård

fysiskabeträffande detskall införasreglerföreslår: NärmareVi
upprätthållaochpatienterkvarhållabrukas förfårtvång attsom

före-Avoch LRV.enligt LPTfrihetsberövandenvidordningen
får vidtasi övrigttvångsåtgärderframgå vilkaskallskrifterna som

intagningsfrågan. Före-för prövningkvarhållspatientnär aven
tvångsåt-och andratvångsbehandlingsäkerställaskrifterna bör att

restriktivt.användsgärder
avtal medenligtlegitimerade läkareföreslår vidareVi att som

skall fåför vårdintygundersökningarutföralandsting skallett
polis.till biträdehaomhändertagande och rättbesluta avom

be-intei allmänhetläkareverksammabör privatDäremot ges
tillsamtyckerinteomhänderta attfogenhet att sompersoner

få biträdehellerbör intevårdintyg. De rättförundersökas attges
undersökning.genomförakunnapolis för att enav

Inledning1

intagning förbeslut fattastvångsåtgärder innanAnvändningen omav
problem,uppmärksammatstvångsvård harpsykiatrisk ettsom

ochi LPTför åtgärdernalagstöduttryckligtfinnsdet inteeftersom ett
åtgärdenhänvisning tillmedi ställetTvångsutövningen sker attLRV.
enligt deförsvarligdärför varitochnödvärnnöd ellerföretagits i

brottsbalken.kap.i 24bestämmelseransvarsfrihetsgrundande som ges
för-vissa1992/93 belystesårutvärderingSocialstyrelsensVid

betydelseocksåtvångsvårdför ärintagningenvidhållanden avsom
polisensgällde fråganoch värdighet. Detintegritetpatientensför om

och intagningför vårdintygundersökningmedsambandmedverkan i
skyldigpolisen börfrågansjukvårdsinrättning attsamt varaom
genomföraskall kunnaläkareverksammaför privatbiträdelämna att

skyldighetpolisensFråganför vårdintyg.undersökning attomen
Justitieombudsmannen.ocksåbiträde har prövatslämna av

allmäntingåruppdragTvångspsykiatrikommitténsI att upp-
lagstiftningentillämpningenproblem medeventuellamärksamma av

uppmärksammasärskiltVi skallföreslå åtgärder.ochi vid mening om
bakgrundenVi har denhar stärkts.rättssäkerhetpatientens ansettmot
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det motiverat granska tillämpningennärmare de bestämmel-attvara av
reglerar intagningsförfarandet och polisens medverkan i syfteser som

de kanöverväga tillgodose patientensatt rättssäkerhet ochom anses
hans eller hennes integritet och värdighet.

6.2 Intagningsförfarandet

LPT innehåller bestämmelser reglerar förfarandet vid intagningensom
för tvångsvård och lagligt stöd för utföra undersökningar förattger
utfärdande vårdintyg och i det syftet omhänderta den skallav som
undersökas föra den undersökte till sjukvårdsinrättning sedansamt
vårdintyg har utfärdats och där kvarhålla patienten tills frågan om
intagning behörig läkare. innehållerprövats LRV särbestämmelserav
med hänsyn till tvångsvården till patienter redan frihets-att ärges som
berövade eller skall genomgå rättspsykiatrisk vård straffpåföljd.som
I LPT och LRV också bestämmelser polisens skyldighet attges om
medverka till undersökning och intagning kan genomföras.att
Bestämmelser intagningsförfarandet i 11, 14 ochom ges
47 LPT i 6 och 27 LRV.samt

Med stöd LPT och LRV får tvångsmedicinering och andraav
tvångsåtgärder inte vidtas innan beslut har fattats intagning förom
tvångsvård. I 24 kap. brottsbalken finns bestämmelser allmännaom
grunder för ansvarsfrihet bl.a. vid nödvärn 1 §, laga befogenhet
2 §, nöd §4 och 6 §. Bestämmelserna kan i vissaexcess
faresituationer tillämpliga fråga intagning för psykiatrisknärvara om
tvångsvård har aktualiserats tvängsåtgärder inte kan vidtasännumen
enligt LPT eller LRV. Innebörden bestämmelserna finns redovisadav

Ändringari regeringens proposition prop. 1993/94: 130 i brottsbalken
ansvarsfrihetsgrunder m.m.. Förarbetena till den nuvarandem.m.

psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen prop. 1990/91:58 innehåller
överväganden tillämpningen bestämmelserna i samband medom av
psykiatrisk tvångsvård. dessa förarbetenI hänvisas också till lagstift-
ningsärende 1983/84:148prop. ändring i lagen 1974:203om om
kriminalvård i anstalt m.m.

6.2.1 Intagning enligt LPT

Psykiatrisk tvångsvård kan enligt huvudregeln endast efterges
prövning två varandra oberoende läkare. Ett beslut intagningav av om
för vård enligt LPT får därför inte fattas vårdintyg harutan att ett
utfärdats. Ett vårdintyg skall grundas på särskild läkarundersökningen
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omedelbar anslutning till intygetlegitimerad läkare iutförd attav
finns skäligfår utföras endast detutfärdas. sådan undersökningEn om

anledning till det.
offentlig eller privatutfärdas läkare verksamma inomVårdintyg av

vårdintyg skall tillläkare utfärdarhälso- och sjukvård. Den attsesom
fördär frågan intagningtill den vårdinrättningdet kommersnarast om

tvångsvård skall prövas.

Omhändertagande

förskall undersökasfår besluta deni allmän tjänstLäkare att som
den inte kanomhändertas för undersökningen,skallvårdintyg om

biträde förPolisen skyldig lämnadennes samtycke.utföras med är att
undersökningen.kunna genomföraallmän tjänst skallläkare iatt en

omhändertagandebeslutaläkare får således intePrivat verksamma om
läkaregällerfå biträde polis. Dettaoch inte även närhar rätt att av

avtal med landsting.undersökning enligtutför sådan ett
våld ellerför brukalagligt stöd enligt LPTfinns ingetDet attatt

förvid undersökningarandra tvångsåtgärdertvångsbehandla eller vidta
påöverhängande brottsligtpåbörjat ellerfallvårdintyg. I angreppav

dentill nödvärn,föreligger dock näreller egendom rätt t.ex.person
för våld. I klaraläkarenundersökas för vårdintygskall utsättersom

behandlingmedicinskmöjligt insättadet därutövernödsituationer är att
ellerundersöktes psykiskatill dennödvändig med hänsynärsom

Situationenandra tvångsåtgärder.tillstånd och tillgripasomatiska att
allvarlig och överhäng-finns verkligtsådan detmåste då att envara

själv.patienten skadar sigfara förande att

Kvarhållning

vårdintyg ellervårdinrättning medkommit tillpatient harNär enen
kvarhållasfår han enligt 6 § LPTdärefter har utfärdatsvårdintygnär
fråganför prövningräknat från ankomstentimmari högst 24 omav

fattas tjänstgöran-Beslut kvarhållningför tvångsvård.intagning avom
vârdinrättningen.de läkare vid

tvångsâtgärder vidtasandrakvarhållningstiden får inga änUnder
lagförarbetenaEnligtenligt kvarhållningsrätten.tillåtnade ärsom

vårdinrättningenshindras länmapatienten fårinnebär det attatt
inlåsningvistasdär handen del inrättningenområde eller genomav

vårdpersonal 1990/91 :58med hjälp prop.eller på sätt, t.ex.annat av
259.s.
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Personalen har enligt 24 kap. 2 § brottsbalken laga befogenhet att
bruka det våld med hänsyn till omständigheterna försvarligt förärsom

kvarhålla patienten och upprätthålla ordningen. brottsbalks-Iatt
kommentaren Brottsbalken sjätte upplagan 678 bl.a.s. anges
följande den våldsutövning tillåten enligt denna bestämmel-ärom som

Våld får dock användas endast andra medel otillräckliganär ochärse:
det behövs för uppnå resultat. Under hela händelseförloppetatt avsett
får aldrig våld användas rimligt förhållandei tillän vadärmera som

uppnås våldsanvändningen. Onödig kraftutveckling skallsom genom
undvikas. Slag ömtåliga delar kroppen, sparkar,mot struptag,av

håreti och liknande regel otillåtna. Vid prövninggrepp anses som en
i efterhand situationen i sin helhet kan dock våldsanvändningav av
sådant slag ändock försvarlig.anses

Enligt specialmotiveringen till 18 § LPT 1990/91prop. :58 259s.
det inte tillåtet begränsa patientens rörelsefrihetär inlåsningatt genom

i enbart det där patienten vistas, inlåsningen får enbartutanrum avse
låsning vårdinrättningens ytterdörrar eller dörrar mellan vården-av
heter.

Patienten får inte heller tvångsmedicineras eller på något sättannat
tvingas genomgå viss behandling med stöd kvarhållningsrätten. Omav

finnsdet behov omedelbar medicinsk behandling patientenav som
sig, måste behörig läkaremotsätter tillkallas och beslutaen om

intagning för tvångsvård innan behandlingsåtgärder vidtas.
Motsätter sig patienten behandling nödvändig med hänsynärsom

till patientens psykiska eller somatiska tillstånd kan det ändå vara
försvarligt behandling. Tvångsbehandling får dock endast iatt ge ges

klar nödsituation, dvs. tillståndet livshotande eller innebärnär ären
verkligt allvarlig och överhängande fara hotar patientens hälsa.att en

Av betydelse för ställningstagandet till behandlingen kanom anses
försvarlig bl.a. patientens psykiska tillstånd,är den somatiska
sjukdomens och den åtgärd det gäller prop. 1990/91 :58art typ av s.
258. Det kan gälla patienter med livshotande tillstånd vidt.ex.
delirium och patienter allvarligt skadar sig själv.tremens som
Eftersom nödbestämmelsen endast tillämplig i nödsituation kanär en
den inte åberopas till stöd för rutinmässigt återkommande åtgärder i
hälso- och sjukvården eller för långvarigt tvångsutövandeett motmera
patienter. Tvärtom måste åtgärder med stöd nödbestämmelsenav
normalt tillfällig Den psykiatriska vården kan såledesrent art.vara av
inte påbörjas med hänvisning till det föreligger nödsituation.att en
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Intagning

tvångs- och kontrollåtgärderintagningsbeslut har fattats fårNär
besöksinskränkningarlagen 1996:981beslutas enligt LPT och om

brottsbalken lagafinns enligt 24 kap. 2 §vid viss tvångsvård. Det
förkvarhålla patienten ochbruka våld förbefogenhet attattatt

upprätthålla ordningen.
tvångsvårdtill psykiatriskfråga konverteringNär av enom

sådansituationenvårdad patient aktualiseras kanfrivilligt attvara
tvångsåtgärder tillåtnaoch andratvångsbehandling, fastspänning är

tvångs-ansvarig läkare beslutati avvaktan påenligt nödrätten att om
vidtar sådanPersonalregelsystemet i LPTvård och över.tar som en

underställs läkarendenna fråga omgåendetvångsåtgärd skall tillse att
1994-11-24; dnr 2233-Justitieombudsmannen, beslutför prövning jfr

medpatienter ellerpersonal,fall där patienten1994. I utsätter annan
sådanelleregendom för brottsligteller ett angreppangrepp omperson

föreligger till nödvärn.överhängande rättär

Intagning enligt LRV6.2.2

avseende denvård enligt LRVintagning för ärbeslutEtt somom
undersökningsenheträttspsykiatriskhäktad, intagenanhållen, en

sådanförpassas tillkriminalvårdsanstalt eller skalleller intagen i en
vårdintyg harinte fattasfår huvudregelanstalt, att ettutansom

utfärdats.
vårdintyg,för utfärdaförutsättningarBestämmelserna i LPT attom

gäller i dessavårdintygoch utformningenundersökningsförfarandet av
skyldighetpolisensBestämmelsernavid vård enligt LRV.fall även om

ochundersökning för vårdintyggenomförandeförlänma biträdeatt av
Med hänsyntillämpliga delar.sjukvårdsinrättning gäller itilltransport

frihetsberövad enligtundersökas för vårdintygskalltill den äratt som
m.fl.,och anhållnahäktadebehandlingen1976:371lagen avom

kriminalvård i anstalt, KvaL,eller lagen 1974:203häkteslagen, om
införtsundersökningen inteomhändertagande förregelnågonhar om

hur länge patientenhar någon regelden anledningenLRV. Avi om
intagningsfrågan hardesssjukvårdsinrättningen tillhållas påfår kvar

298.införas 1990/91:58behöva prop.inte helleravgjorts ansetts s.
för beslutkrävs det inte vårdintyg rätts-situationervissaI om
skall genomgåbl.a. denvård. gäller rätts-psykiatrisk Det när som

undersökningsenheten.påundersökning har tagits inpsykiatrisk
häktade eller deheller för anhållna, ärinteVårdintyg krävs som

anstalt ochtill sådankriminalvårdsanstalt eller skall förpassasintagna i
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förts för frivilligöver psykiatrisk vård till vårdinrättningsom en som
regeringen godkänt för rättspsykiatrisk vård.

Vid frivillig psykiatrisk vård nämnda patienter ärav senare
bestämmelserna kvarhållning, fastspännning, avskiljande ochom
kontroller i 18-24 LPT tilllåmpliga vårdennärm.m. ges en av
regeringen godkänd vårdinrättning. Bestämmelser detta i 19 §om ges
häkteslagen och i 37 § KvaL. Patienten får således hindras lämnaatt
vårdinrättningen. Personalen får bruka det våld med hänsyn tillsom
omständigheterna försvarligt förär upprätthålla ordningen elleratt
hindra patienten från se 24 kap. 2 § brottsbalken.att rymma
Patienten får dock inte tvångsmedicineras eller på något sättannat
tvingas genomgå viss behandling. Om det finns behov omedelbarav
behandling patienten sig, måste behörigmotsätter läkaresom en
tillkallas och besluta intagning enligt LRV innan behandlingsåt-om
gärder vidtas. klaraI nödsituationer det möjligt insättaär behövligatt
medicinsk behandling kap.se 24 4 § brottsbalken.

Här kan enligt 8 § tredje stycket lagen 1991:1137noteras att om
rättspsykiatrisk undersökning, LRU, jämförd med 19 § häkteslagen är
bestämmelserna i 18-24 §§ LPT och i 8 § andra stycket LRV
tillämpliga vid rättspsykiatriskäven undersökning häktade harav som
förts till enhetöver för rättspsykiatrisk undersökning. Före-en
skrifterna i 18-24 §§ LPT också tillämpligaår vid rättspsykiatrisk
undersökning har intagits på undersökningsenhetav personer som en
med stöd 10 § LRU. dessa fallI får således tvångs- och kontrollåt-av
gärder enligt LPT och LRV användas vid genomförande denm.m. av
rättspsykiatriska undersökningen.

Den har genomgått rättspsykiatrisk undersökning skall,som en om
han häktad och i behov psykiatriskär tvångsvård, föras tillöverav
enhet inom hälso- och sjukvården för vård. Har rättspsykiatrisk vård
inletts i samband med den rättspsykiatriska undersökningen kan chefs-
överläkaren besluta intagning hinder vårdintyg inte harutan attom av
utfärdats. Undersökt varit intagen med stöd 10 § LRU kan,som av

denne inte längre fårnär kvarhållas på undersökningsenheten,
överföras till vård enligt LPT. Chefsöverläkaren kan i dessa falläven
besluta intagning det krävs vårdintyg. Rättspsykiatriskutan att ettom
vård efter domstols beslut skall påbörjas dröjsmål beslutetnärutan
vunnit laga kraft. Om den dömde häktad, skall vårdenär påbörjas

beslutet inteäven vunnit laga kraft, under förutsättning denom att
dömde och åklagaren medger så sker. I sådant fall skallatt ett
bestämmelserna rättspsykiatrisk vård häktade tillämpas sålängeom av
beslutet häktning gäller. Detta innebär bl.a. patienten skallattom tas
in för vård på regeringen godkänd vårdinrättning.en av
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polisbiträdeochIngripande6.2.3 av

polismyndig-bestämmelsersärskildainnehålleroch LRVLPT om
skyldighet lämnaochomhänderta attbefogenhethetens att personer

finnsLRVoch 27 §§ LPTläkare. I 47begäranbiträde av
omhändertatillfälligtbefogenhetpolisenföreskrifter attgersom

förutsättningar.under vissastördapsykisktallvarligt personer
harpolisensituationervilkaireglerarocksåFöreskrifter somges

fär begäraläkarevilkabiträde ochläkarelämnaskyldighet somatt
biträde.

förläkarundersökninginitiativ tillskyldigintePolisen är att ta en
omhändertatillfälligtundersökningföregåendefårvårdintyg utanutan

skäligfinnsdetsjukvårdsenhet,tillföraoch omenpersonen
störning ochpsykisk ärallvarligliderdenneanledning attanta enav

övrigteller ilivellersäkerhetpersonliga egetfarlig för annans
tillfälligtkvarhållasfåromhändertagnehjälp. Denomedelbarbehöver

hjälp.sådankansjukvårdspersonalochhälso-påi väntan geatt
och 241984:387polislagenvåld enligtbrukaPolisen har rätt att

brottsbalken.2 §kap.
förbiträdetjänst länmaallmäniläkarebegäranskall påPolisen av
Påvårdintyg.förundersökninggenomföraskall kunnaläkarenatt en

förabiträde förlämnaskyldigockså attpolisen attbegäranläkarens är
utfärdats. Enharvårdintygsedansjukvårdsinrättningtillpatienten en
sjukvårdsin-på denchefsöverläkarenkanbegäran görassådan även av

intepolisenskall Däremot ärintagning prövas.fråganrättning där om
tjänstgörandetillssjukvårdsinrättningenkvarstannaskyldig att

skallvårdintygOmpatienten.kvarhållningbeslutatläkare har avom
polisenförts,patienten ärvilkentillvårdinrättningdenpåutfärdas

fördetbegärläkareintygsutfärdandekvarstannaskyldigdock att om
286.1990/91:58undersökningen prop.genomförakunna s.att

skyldighetpolisensreglerar attoch LRVi LPTföreskrifterDe som
förintagningochvårdintygundersökning förvidbiträdelämna

möjligtdettillsåledes attsyftar göratvångsvårdpsykiatrisk att ge-
föreskrifternainnefattarDäremotochundersökningnomföra transport.

vårdenhetermellanvidbiträdaskyldighetnågon transporterinte avatt
tvångsvård.förintagnapatienter ärsom

betydelsedockdetsaknarbiträdeskyldighet lämnapolisensFör att
polisenvistas. T.ex. ärvårdintygundersökts förharden somvar

vårdavdel-somatiskfrånpatientvidbiträdaskyldig transportatt enav
där fråganvârdinrättningtillakutmottagningpsykiatriskeller omning

Justitieombudsmannen,jfrskalltvångsvård prövasförintagning
2799-1992.dnr1993-09-01;beslut

1990/91:58prop.tvångsvårdslagstiftningentillFörarbetena s.
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285-287 innehåller vissa förtydliganden innebörden polisensom av
skyldighet lämna biträde ochatt uppträdande i det sammanhanget. Det

undersökningen medatt hänsyn till denanges personliga integriteten
normalt skall ske i bostaden eller där den skall undersökassom annars
befinner sig. Biträde polis skall begäras endast detnärav av om-
ständigheterna framgår den skall undersökasatt håller sig undansom
eller inte frivilligt går med undersökningen. Polisens skyldighet

därför främst detgöra möjligt föratt läkarenavser få tillträde tillatt
det där den enskilde vistas.utrymme

Undantagsvis kan läkaren få polisbiträde för föra den enskildeatt
till mottagning för där genomföra undersökningen.atten Detta
förutsätter det omöjligtär elleratt uppenbart olämpligt genomföraatt
undersökningen där den enskilde vistas. Om den skall undersökassom
går med på låta undersöka sig i sin bostadatt och undersökningen
lämpligen kan ske där, bör polisbiträde för till läkannot-transport en
tagning således inte komma i fråga såvida inte starka skäl talar för
detta.

Vidare framhålls vikten polisen uppträder hänsynsfullt.att Omav
undersökningen genomförs i patientens bostad bör polisen uppträda på

så diskret möjligtett sätt så åtgärden inte väckeratt uppseendesom
bland och andra. Uniforrnerad personal bör undvikasgrannar så långt
det möjligt.är

Polisen inte skyldigär föratt patientertransporter ärsvara av som
intagna för tvångsvård. Hälso- och sjukvården skall enligt 6 § hälso-
och sjukvårdslagen ha fungerande organisation för ochen transporter
skall normalt själv ordna med förflyttningar patienter mellanav
vårdenheter. Detta gäller vidäven patientertransporter ärav som
intagna enligt LPT eller LRV. I vissa fall kan det dock säker-av
hetsskäl finnas anledning kontakta polisen eller åklagarenatt i frågan

polismedverkan.om

6.3 Tillämpningsproblem

6.3.1 Förekomsten tvångsåtgärder föreav
intagningsbeslut

Vid vår uppföljning avslutade vårdtillfällen enligt LPT år 1996/97av
framkommer 3 347 avslutade vårdtillfällenatt har någon formav av
tvângsåtgärd i 50 fallanvänts innan frågan intagning för tvångs-om
vård har avgjorts. Bälte har i 25 fallanvänts och tvångsinjektion i 16
fall innan beslutet intagning för tvångsvård. Både bälte ochom
tvångsinjektion förekommer i 9 fall. I Bohuslandstinget använd-är
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högre i övriga landsting.ningen något än
tillämpningenSocialstyrelsen har i några tillsynsärenden granskat

verksamhet.nödbestämmelserna inom psykiatrisknödvärns- ochav
polisenfastspänning patienter i situationerhar i bl.a. gälltDet närav

vilken patienten förtsden akutmottagning tillinte har kvarstannat
med stödkunnat vidta tvângsátgärder LPT.och personalen inte av

uppfattades rutinmässig användningVad tidigare avsomsom
nödvärn ellertill åtgärden vidtagits ibältesläggning med hänvisning att

verksamheter har granskatsförekommer inte i denöd som avnumera
länet har efterPolischefen i det aktuellaSocialstyrelsen. samman-

rutiner för biträdeSocialstyrelsen beslutat vissaträffande med om av
överlämnas till sjukvårdspersonal.polis när personer

tvångsmedici-användningenSocialstyrelsen har också granskat av
akutmottagningpatienter kvarhållits påoch fastspänningnering av som

harintagning avgjorts. Granskningenavvaktan frågani att om
aktuella be-det inte framgår denbakgrundgjorts mot att avav

bestämmelsen i 24 kap. 2 §i och inte hellerstämmelsen LPT av
för kvarhålla patient,hjälpmedel får användasbrottsbalken att enom

anordning.med bälte eller liknandefår fastspännaspatientent.ex. om
1990/91:58lagförarbetenabehandlas inte i prop.Frågan nämnare

får begränsaspatientens rörelsefrihet inteframhålls endastdär attutan
visarvistas. Granskningendär patienteninlåsning i ett rumgenom

utformad medintebestämmelsen i LPTSocialstyrelsen ärenligt att
psykiatrisk verksam-inomförutsättningar gällerbeaktande de somav

innefattar sådanabestämmelsen därförtillämpningenhet och att av
för tvångrisk för patienterdet finns uppenbarsvårigheter utsättsattatt

försvarligt.kaninte ansessom

polisIngripande och biträde6.3.2 av

angående tillämp-enkätvi redogörelse förlämnarI avsnitt 4.2 enen
förpolismyndighetervi tillställt sju§ LPTningen 47 attsomav

tvångsvård.vid intagning förpolisens medverkanfråganbelysa om
omfattning poliseni vilkenredovisar bl.a.Enkätundersökningen

ienligtomhändertagande LPToch beslutarlämnar biträde samtom
lämnar biträde.på vilket polisenvilka situationer och sätt

polismyndigheterberördaframkommerenkätundersökningenAv att
ochpolisbiträdeskriftligen skall begäraläkarenregel kräver attsom

kontrollerar läkarensvarvidformell prövning,de göratt manen
ochskall medverkabiträde polisenbehörighet begära närsamtatt

genomförandet.formerna för
polisengenomförandet framkommerformerna fördet gällerNär att
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inte alltid använder civilklädd personal för dessa uppdrag utan
beroende ärendets karaktär och tillgången personal verkställs
uppdragen med uniformeradäven personal. Samtliga polismyndigheter

det mycket ovanligtär sjukvårdensatt personal följer medattuppger
vid transport.

Om det nödvändigt kvarstannarär polisen på den vårdinrättning till
vilken patienten förts till dess beslut kvarhållning patientenom av
fattats tjänstgörande läkare. Polisen i storstäderna tycks iakttaav ett

restriktivt förhållningssätt frågan.i Samtliga polismyndighetermer
det innebär problem för polisen kvarstanna, eftersomatt detattuppger

åtgår mycket tid och från verksamhet. Dettar resurser annan
förekommer slentrian och mindre välgrundade anledningar till att
polisen skall kvar.stanna

Enkätundersökningen bekräftar vad framkom vid Socialstyrel-som
utvärdering år 1992/93. Rikspolisstyrelsen gjorde då enkät-sens en

undersökning bland fjorton polismyndigheter. Undersökningen
redovisas i Socialstyrelsens utredningsrapport till regeringen i
december 1993.

Med anledning den då gjorda undersökningen framhöllav
Rikspolisstyrelsen polisen generellt bara bör få anlitas föratt sett
biträde alla andra möjligheternär uttömda. Rikspolisstyrelsenär ansåg

tillägg sådan innebörd borde införas i §47 LPT föratt ett av att
förhindra polisen blir kostnadsfri och lättillgängligatt transport-en
organisation. Socialstyrelsen ansåg polisens skyldighet lämnaatt att
biträde väl avvägd och föreslog därför ingen ändring be-var av
stämmelsen.

Såväl i hälso- och sjukvården i polisens verksamhet harsom
tillämpningen de bestämmelser i LPT och LRV reglerar rättenav som
för läkare få biträde polis innebära vissa problem.att ansettsav
Justitieombudsmannen och Socialstyrelsen har haft ärendenprövaatt
där polisen riktat klagomål läkare eller vice Socialstyrelsenmot versa.
har för sin del framhållit bl.a. organisatoriska förhållanden inomatt
psykiatrisk verksamhet inte grund för polistransport ochutgör att
omdispositioner därför kan behöva i planerad verksamhetgöras för att

läkare skall kunna uppsöka den enskilde och ställning till dettaen om
finns skälig anledning till undersökning för vårdintyg. Socialstyrel-en

har också framhållit frågan polisen skall kvarstanna tillsattsen om
dess tjänstgörande läkare har fattat kvarhållningsbeslut bör regleras i
överenkommelser lokalt med polismyndigheten förut-som anger
sättningarna för polisens medverkan i samband med intagningsför-
farandet.
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vårdavtalkommunalaochläkarePrivat verksamma6.3.3

förundersökasskalldenomhändertagandebeslutEtt somavom
undersökningenförpolisbiträdeoch begäranvårdintyg attavomen

fårbeslutLäkarensmyndighetsutövning.innebärutförasskall kunna
patientensgenomförsundersökningentill följdsåledes utanatt

läkarenvåld förbrukakan kommapolisensamtycke och attattatt
älvbestärnman-patientensEftersompatienten.undersökaskall kunna

läkare iendasthar detkränks,värdighetintegritet och attde, ansetts
omhändertagande patientenbeslutahaskallallmän tjänst rätt att avom

polisen.biträdeoch få av
6 §enligt 11 kap.myndighetsutövning fårinnebärUppgifter som

rättssubj ektenskildatillöverlämnasregeringsformen intestyckettredje
lagligtemellertidHSLellerLPT, LRVVarkenstöd lag. gerutan av

enskildatillöverlämnaskanbefogenheternaaktuelladeförstöd att nu
framgårHSL tvärtomAv 3 § atteller yrkesutövare.vårdgivare

myndig-innefattaruppgifteröverlämnafårintelandstingen som
rättsligtsåledes intefinnsrättssubjekt. Detenskildatillhetsutövning

privatmedöverenskommelseefterlandstingförstöd att enett
enligt LPTförlandstingetuppgiftervårdgivare lägga ut svararsom

LRV.och
närvarandelagstöd föreftersomskulle,överenskommelsesådanEn

§ andrakap. 12förbudsregeln i 2åsidosättandeinnebärasaknas, ett av
Europakonventionen. Avartikel 5 eochregeringsformenstycket

någonanvändas ifårinteoch LRVLPTföljerbestämmelserna att
lagstift-framgårsyfte detnågot äneller iordning annat avsomannan

ningen.
biträdefåbordeläkare rättverksammaprivat attFrågan avgesom

årsinför 1993övervägdesför vårdintygundersökningarvidpolis
Husläkare1992:41departementspromemorian Dshusläkarreform. I

förslagförstaredovisadesvårdentrygghet iochkontinuitet ettför-
regelsystemnågrabehovhusläkare. Ett översyntill lag avavom

primärvården.privatpraktiker iökat inslagmedbedömdes finnas ett av
hjälpbegäramöjlighetläkarnasnämndespå dettaexempel attSom av

förvårdintygutfärdandemedsambandipolismyndigheten av
prop.husläkarepropositionentvångsvård. Ipsykiatrisk m.m.om

ytterligare.frågan inteövervägdesl992/93:160
utredningsrapportenifrågauppmärksammade dennaSocialstyrelsen

skälfannsdetansågoch attdecember 1993i atttill regeringen
beaktar behovspecifiktregleringen somöversynöverväga somaven

ochhälso-utvecklingen inomorganisatoriskadengrunduppstått på av
privatanställda hosläkareskulleSocialstyrelsenEnligtsjukvården. en

be-föruppdragsjukvårdshuvudmannens attpåvårdgivare svararsom
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folkningen inom geografiskt område erbjuds hälso-ett och sjukvård,
driften vårdcentralt.ex. eller husläkarmottagning,genom av en en

också kunna få besluta omhändertagande och begära hjälp polisom av
det aktuelltnär utfärdaär vårdintyg.att

Vid förfrågan Landstingsförbundet har gjort hos sjukvårds-en som
huvudmännen framkommer 9 landsting har träffat överenkommel-att

med privata vårdgivare bl.a. innefattar åtagande utfärdaser attsom
värdintyg. I samtliga landsting medvetenär läkare hos deattman om
aktuella vårdgivarna inte har få biträderätt polis föratt attav
genomföra undersökningar för värdintyg. 17 landsting privatattanser
verksamma läkare enligt vårdavtal med landsting förettsom attsvarar
befolkningen inom upptagningsområde erbjuds hälso-ett och sjukvård
bör ha sådan till biträderätt polisen. Dessa landsting ocksåav anser

polisen bör lämna biträde på begäranatt läkare i privat jourläkar-av
verksamhet anlitas landsting.ettsom av

överväganden6.4 och förslag

6.4.1 Särskild reglering tvångsåtgärder fårav som
användas innan frågan intagning för tvångsvårdom
har avgjorts

LPT och LRV inte lagligt stöd för tvångsbehandla ellerattger
använda andra tvångsåtgärder innan beslut intagning för tvångs-om
vård. När beslut kvarhållning har fattats enligt 6 § LPT harom
personalen dock möjlighet ingripa för hindra patienter lämnaatt att att
sjukvårdsinrättningen eller den del inrättningen där patienten skallav
vistas inlåsning eller på Densätt. anhållen,ärannatgenom som
häktad eller intagen i eller skall förpassas till kriminalvårdsanstalt kan
hållas kvar med stöd häkteslagen respektive KvaL. Enligt 24 kap.av
2 § brottsbalken har personalen bruka våld förrätt kvarhållaatt att
patienten och upprätthålla ordningen. Däremot kvarhållningsrättenger
inte laga befogenhet tvångsmedicinera patienten eller påatt sättannat
tvinga patienten genomgå viss behandling. Inte heller andraatt
tvångsåtgärder följer kvarhållningsrättenän får vidtas.som av
Tvångsbehandling och andra tvångsåtgärder kan således tillgripas
endast åtgärden vidtas i nödvärn eller i klara nödsituationer enligtom
bestämmelserna ansvarsfrihet vid brott i 24 kap. brottsbalken.om

Det enligt vår uppfattningär otillfredsställande LPT och LRVatt
inte innehåller positiva föreskrifter påbjuder patienten fåratt t.ex.som

behandling eller fastspännas akuta faresituationernär uppstårges
innan beslut har fattats intagning och hälso- och sjukvårdsper-attom
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sonalen i stället tillgriper tvångsåtgärder med hänvisning till nödvärns-
eller nödrätten. Med beaktande de höga rättssäkerhetskrav börav som
tillgodoses för tvångsvårdvid intagning psykiatrisk vi attanser
tvångsbehandling och andra tvångsåtgärder fåbör vidtas med stöd av

och i situationer uppstår innan behörigLPT LRV akuta läkare harsom
fattat beslut intagning. Tvångsåtgärder bör dock få vidtas med stödom

LPT och LRV först sedan patienten med laga hålls kvar pårättav en
sjukvårdsinrättning för frågan intagning för tvångs-prövning av om
vård.

syftar till skallBestämmelsen i 6 § LPT patienten kunnaatt
frågan intagning för tvångsvård harkvarhållas i avvaktan att om

avgjorts. Frågan intagning skall 24 timmar efteravgöras senastom
kvarhållningpatientens ankomst till vårdinrättningen. Ett beslut om

undersöka patienten.skall också säkerställa behörig läkare kan Föratt
frågan kankunna kvarhålla patienter tills intagning har avgjortsatt om

personal till griper tvångsärskilda tvångsátgärder behöva användas när
befogenhet i kap. brotts-med stöd bestämmelsen laga 24 2 §omav

farliga för sig själva ellerbalken. gäller patienterDet ärt.ex. som
på grund de mycket aggressiva. Tillämpningennågon ärattannan av

dendenna bestämmelse innefattar uppenbara svårigheter, eftersomav
för tvång får användas medendast allmänna grunder det somanger

befogenhetenbefogenhet. bestämmelserna framgår intelaga Av attom
berövad frihetenbruka våld den med laga rätt är ävenmot som ger

sammanhanget, fastspänninganvända hjälpmedel i deträtt t.ex.att
med bälte.

kanVid jämförelse med polisens verksamhet konstateras atten
personal bruka våldför polismän och vissbefogenheten attannan

föreskrifter finnsbrottsbalken gäller deenligt 24 kap. 2 § utöver som
Rikspolisstyrelsen har för polisens verksamheti polislagen 1984:387.

får användasföreskrifter särskilda hjälpmedelutfärdat närsomom
polislagen,våld måste tillgripas med stöd 10§personellt t.exav

förhandfängsel. Föreskrifterna har meddelatsanvändning attav
utomordentlig restriktivi-säkerställa dessa hjälpmedel används medatt

tet.
Socialstyrelsen har gjortde granskningar JO ochAv som av

vår mening tillämp-verksamhet framkommer enligtpsykiatrisk att
innefattarkvarhållningsrätten i 6 § LPTningen bestämmelsen omav

för kränkning de grund-uppenbar risk för patienter utsättsatt aven
beror framför allt på detlagsskyddade fri- och rättigheterna. Detta att

för hindratvångsåtgärder får användasi inte vilkaLPT attanges som
upprätthålla ordningenvårdinrättningen och förpatienten lämna attatt

uppfyllda. Vi därfördå skalloch vilka förutsättningar vara ansersom
använda tvång för kvarhålla patienterfrågan befogenheten attattom
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och för upprätthålla ordningen bör regleras iatt LPT förnärmare att
stärka rättssäkerheten. sådanEn regel bör använda tvångrätt förattge

tillgodose säkerheten i vården. Den bör förutsättningaratt inteange
bara för användningen fysiskt tvång för användningenävenutanav av
andra tvångsåtgärder. regleringEn särskilda tvångsåtgärder, t.ex.av
tvångsbehandling och fastspänning med bälte eller liknande anordning,

får användas vid utövande kvarhållningsrätten bör såledessom av
också ske i sådan bestämmelse.en

kapitelI 8 redovisar förslagvi vissa ändringar i de bestämrnel-om
reglerar möjligheten överföra patienter intagna förärattser som som

frivillig vård till tvångsvård, s.k. konvertering. Vårt förslag innebär
endast chefsöverläkaren eller läkare med specialistkompetensatt annan

i psykiatri skall få besluta konvertering. Detta förutsätter attom
patienter kan kvarhållas på vårdinrättningen tills frågan intagningom
för tvångsvård har avgjorts. När konvertering blir aktuell underen
jourtid bör patienten således efter beslut tjänstgörande läkare kunnaav
hindras lämna vårdinrättningen i avvaktan på bakjouren kanatt att
kontaktas och beslut fattas i frågan. De ändringar vi föreslår i de
bestämmelser reglerar kvarhålla patienter bör tillgodoserätten attsom

frågan intagning för tvångsvård kan på tillfredsstäl-att prövas ettom
lande och patientenssätt rättssäkerhet stärks.att

Vi vill betona hälso- och sjukvården bör organiserad påatt vara
sådant och ha sådana rutiner kvarhållningsbeslutsätt kan fattasatt

efter det patienten har ankommit till sjukvårdsinrättningen.snarast att
Beslut kan fattas tjänstgörande läkare vid den mottagning till vilkenav
patienten har förts med vårdintyg eller där vårdintyg harsenare
utfärdats, vilken nödvändigtvis inte behöver den sjukvårdsin-vara
rättning där intagning skall ske. Hälso- och sjukvården förutsätts också
ha sådan jourorganisation bakjouren kan infinna sig med kortatten

förvarsel undersökning patienten och prövning fråganav av om
intagning för tvångsvård.

De krav enligt 2 § och 2 § HSL ställs på den enskildaattsom a
människans integritet och värdighet skall respekteras i vården gäller

vid genomförande undersökningar föräven vårdintyg och intagningav
för tvångsvård. Vid frihetsberövande enligt LPT ställs det enligtett
vår mening höga krav på formerna för intagningsförfarandet. Det
innebär bl.a. alla nödvändiga åtgärder bör vidtas för under-att att
sökningen skall kunna genomföras med minsta möjliga kränkning av
den enskilde. lagförarbetenaAv framgår undersökning föratt en
vårdintyg i första hand skall utföras i patientens bostad eller där
patienten vistas och patienten får föras till sjukvårdsin-attannars en
rättning för undersökning endast det finns särskilda skäl. Hälso-om
och sjukvården kan således behöva sådana omdispositioner igöra
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ibesöka patientläkare kantjänstgörandeverksamhetplanerad att en
frågan utfärdandevistas föreller där han prövabostaden att avom

och lokaloch sjukvårdenhälso-vill också betonavårdintyg. Vi att
medverkan,för polisensdiskutera formernapolismyndighet bör t.ex.

påpolisen skall kvarstannaförförutsättningarnabeträffande att
patientenavgjort frågantjänstgörande läkare hartillsvårdenheten om

kvarhållas.skall

få biträdeläkareför privat verksammaRätt6.4.2 att av
polis

möjligtså långtvårdintyg börläkarundersökning förEn ge-som
våld. Läkareanvändningochsamråd med patienteninomföras utan av

undersökning endastsådanfår utföraverksammaprivatär omensom
i allmän tjänstsamtycke. Läkarepatientensgenomföras medkanden
få biträdeochomhänderta patienten rättbefogenhethar attatt av

till undersökningen.samtyckerpatienten intepolis, om
genomföraförbruka vålddock inte självhar rättLäkaren attatt

uteslutandeskall tillgripasvåldBedömningen ärundersökningen. om
fåifrågasättasdärförkan rättenför polisen. Detfråga attomen

för vårdintyg kanläkarundersökningvidpolisbiträde vara enansesav
skallpolisenmyndighetsutövningsådaninnebäråtgärd att varasom

i allmän tjänst.läkarebegäranbiträde endastlämnaskyldig att av
falli dessamyndighetsutövningenbeståruppfattningEnligt vår

för vårdintygundersökningengenomförabeslutläkarensprimärt attav
tillräckliga skälfinnsinte detsamtycke. Vipatientens attutan anser

utföra sådanaskall fåi allmänhetläkareprivat verksammaför att
bli undersökt.samtycker tillintefall där patientenundersökningar i att

detoch sjukvårdenhälso-entreprenader inom ärkommunalaVid
myndighetsutövning.innebäruppgifteröverlämnainte tillåtet att som

vårdcentralverksamheten vidbeaktasmåste särskilt närDetta t.ex. en
överenskommelse mellanvårdgivare. Enprivatpå ettläggs ut en

under-intekan såledesvårdgivareprivatlandsting och avseen
patientensgenomförasskallvårdintygförsökningar utansom

förundersökningpolis. Förmed biträdesamtycke och att enav
samtyckerintepatientengenomföras i fall därskall kunnavårdintyg

anlitas.läkaredärför landstingetsmåsteundersökningentill
särskilt intenegligerbart,mening inte närenligt vårProblemet är

Lands-förfrågandenområdena. Avtätbefolkadegäller dedet som
ocksåframkommersjukvårdshuvudmännengjort hostingsförbundet att
probleminnebärai LPT och LRVbestämmelsernaaktuellade anses

därförViprivata vårdgivare.träffas medvårdavtal skall attnär anser
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beslut omhändertagande den skall undersökas för vårdintygom av som
bör fattas legitimeradäven läkare enligt avtal mellan ettav som

landsting och privat vårdgivare skall utföra undersökningar fören
vårdintyg. En sådan läkare skall också ha få biträde polisrätt att av
för genomföra sådan undersökning. Värt förslagatt innebär bl.a.en

legitimerade läkare anställda hos privat vårdgivareatt enligten som
avtal med landsting för driften vårdcentral ellerett svarar av en en
psykiatrisk öppenvårdsmottagning får möjlighet beslutaatt om
omhändertagande och till biträde polisrätt det aktuelltnär är attav
utfärda vårdintyg, det ingår i avtalet utföra undersökningar förattom
vårdintyg.

Av 3 § tredje stycket HSL följer landsting bör kunna träffaatt ett
sådana överenskommelser inte bara med bolag och andra juridiska

bedriver hälso- och sjukvårdsverksanlhet medävenutanpersoner som
enskilda läkare privat verksamma.ärsom
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förutsättningarna förallmänna7 De

enligttvångsvård LPT

för skall liksom hittillsföreslår: förutsättning LPT-vårdVi En
psykisk störning.patienten lider allvarligattvara av en

sikte pådet gäller det rekvisit för LPT-vårdNär tarsom
begreppsmässig ändring,vårdbehovet föreslår vi endast en

vårdbehovnämligen patienten skall ha oundgängligtatt ett som
kan tillgodoses på patienteninte sätt änannat att gesgenom

kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård.
samtyckesrekvisitet skall förändras på såVi föreslår vidare att

sigtvångsvård skall få endast patienten motsättersätt att ges om
psykiska tillstånd kanvård eller det till följd patientensom av

samtycke.nödvändig vård inte kan med patientensantas att ges

Inledning1

i första handskall vi i vår utvärdering LPTEnligt direktiven av
syftet med lagstiftningen harbehandla frågan det grundläggandeom

tvångsåtgärderanvändningen tvångsvård,uppnåtts, dvs. samtom av
och patientensminskat i avsedd utsträckningkonvertering har om

analysera och utvärderarättssäkerhet stärkts. Vi skallhar även
avseende pådessa mednuvarande regler och tillämpningen av

uppmärksamma eventuella problemsamhällsskyddet. Vidare skall vi
vid och föreslå lämpligatillämpningen lagstiftningen i meningmed av

direkt de allmännaDirektiven uttalar visserligen inteåtgärder. att
skall vidför tvångsvård enligt LPTförutsättningarna över, men enses

de allmännabör enligt vår meningutvärdering denna lag ävenav
Nedan kommerför lagens tillämpning analyseras.förutsättningarna

några deredogörelse för analyserasdärför lämnas samtatt aven
haruppkommit och de synpunktertillämpningsproblem har somsom

trädde i kraft år 1992.framförts efter LPTatt
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7.2 Något bakgrundenom

grundläggande fråga vid utformningen psykiatrisk tvångsvårds-En av
lagstiftning vilka psykiska tillstånd skall omfattas lagstift-är som av
ningen och hur dessa skall beskrivas där. När LPT och träddeLRV
i kraft år 1992 infördes den sammanfattande beteckningen allvarlig

grund förpsykisk störning tvångsingripande. Den tidigareettsom
gällande byggde begreppet psykisk sjukdom. Med psykiskLSPV

jämställdes psykisk abnormitet inte psykisk sjukdomsjukdom som var
förståndsutvecklingen. psykisk störningeller hämning i Begreppet

jfrhade förordats redan den s.k. Bexeliuskommittén SOUav
störda lagöverträdare övergripande beteckning1977:23, Psykiskt som

sjukdomar och abnormiteter. i LPT användaför alla slag Detav
allvarlig psykisk störning" tillkom efter förslagbegreppet av

rättssäker-Socialberedningen i betänkandet Psykiatrin, tvånget och
betänkande1984:64. Beredningen underströk i sittheten SOU att ett

fåbiologiskt sjukdomsbegrepp inte längre skulle grund-rent vara
psykiatrisk värd skulle få ske medläggande vid avgörandet av om

Beredningen uttalade det viktigt slå vakttvång. att att om envar
och fasta psykiska störningar ihelhetssyn patienten att ta att

återföras såväl biologiska psykologiska ochregel kunde somanses
de ofta samspelade och förstärkte varandra.sociala faktorer, eftersom

och 1990/91:58 uttalade departe-förarbetena till LPT LRV prop.I
inställning ochmentschefen hon delade beredningens principiellaatt

betydelsefullt begreppsbildningen tillhon ansåg det ettattatt anpassa
Departementschefen anförde begreppet psykiskmodernt synsätt. att

framhävde den medicin-störning inte så sjukdomsbegreppet rentsom
psykiatrivården, något kunde fördel detska sidan närensom varaav

arbete byggde samverkan mellan olikablev allt vanligare dettaatt
regel beståendeyrkeskategorier, i allmänpsykiatriska iteam,t.ex. av

och skötare.psykiater, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor Samman-
departementschefen bedömningen begreppetfattningsvis gjorde att

borde kunna de i LSPV användaallvarlig psykisk störning ersätta
psykiskt sjukdom jämställdbegreppen psykisk sjukdom och med

rättssäker-några risker skulle uppkomma ipsykisk abnormitet utan att
hetshänseende.

dennatillstånd motiverade vård enligt LSPV i l §De angavssom
tillämplighet till dels generalin-lag. anknöts frågan lagensDär om en
sjukdomsbilden, dels fem olikadikation hade avseendesom

ledspecialindikationer. Enligt generalindikationen fick den som av en
psykiat-psykisk oberoende samtycke beredas slutensjukdom egetav

oundgängligenstöd sådan vårdrisk vård med LSPV,av om var
sjukdomens och grad. Med psykiskpåkallad med hänsyn till art
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sjukdom jämställdes i LSPV psykisk abnorrnitet inte psykisksom var
sjukdom eller hämning förståndsutvecklingen.i I propositionen med
förslag till anfördeLSPV föredragande statsrådet begreppet psykiskatt
abnonnitet borde tolkas så det förutom psykopati innefattadeävenatt
defekter och invalidtillstånd efter olika slag hjärnsjukdomar ellerav
hjärnskador där förändringar i personligheten ofta dominerar bilden.
För lagen skulle kunna tillämpas krävdes generalindika-utöveratt

någontionen specialindikationerna gällde. Specialindikationernaatt av
utgjordes medicinsk a och fyra sociala b-e.av en

Som villkor för a-indikationen skulle gälla den sjukeatt attangavs
saknade sjukdomsinsikt. Rekvisitet säkerställa deavsett att attvar som

så psykiskt sjuka de inte insåg de i behov vård,att attvar var av
skulle kunna behandlas sin vilja. Med bristande sjukdomsinsiktmot
jämställdes någon till följd beroende narkotiska medelatt av av
uppenbarligen stånd bedöma sitt behov vård. Förrättatt attvar ur av
a-indikationen skulle uppfylld krävdes dendärutöver sjukeattvara
skulle kunna få sitt tillstånd förbättrat vården elleravsevärt attgenom
tillståndet skulle försämras vården uteblev. b-in-Iavsevärt om

de fall då fördikationen någon ansågs farlig personli-togs upp annans
säkerhet, fysiska eller psykiska hälsa eller för liv. Iegetga c-

indikationen möjlighet till intagning den inte kunde tagavs av som
vård själv. d-indikationensig I det fråga omhändertagandeom var om

den hade för närboende eller andra störandeett grovtsomav
E-indikationen specielllevnadssätt. så till vida den fickattvar

åberopas endast domstol överlämnade någon till sluten psykiatrisknär
vård brottspåföljd. Indikationen hade rekvisit någonattsom som var
farlig för egendom eller intresse skyddadesannatannans som av
lagstiftningen. proposition 1990/91:58 95 uttalade departe-I s.
mentschefen såsom skäl för ifrån LSPV:s med specialin-att system
dikationer bl.a. följande.

Avsikten med LSPV:s specialindikationer har varit så tydligtatt
möjligt de situationer kan leda till tvångsintag-avgränsasom som

ning. Specialindikationerna skall för kunna tillämpasatt vara en
följd den psykiska sjukdomen. Socialberedningen har anmärktav

det, den precisering specialindikationerna innebär,att trots som
svårighet går finna indikationregel stöderutan attsom en som

tvångsintagning.

Departementschefen anförde hon anslöt sig till beredningens prin-att
cipiella ståndpunkt syftet med tvångsvård skulle inriktas påatt
patientens behov behandling och omvårdnad däremot inteeget av men
på hur den psykiska störningen sig uttryck. Departementschefentog

18-03308



226 De allmänna förutsättningarna för tvångsvård enligt LPT SOU 1998:32

anförde vidare det emellertid inte möjligt hävda alldelesatt attvar en
strikt mellan patientens vårdbehovgräns och skyddet för närstående
och andra, eftersom det vid bestämmande den psykiatriska tvångs-av
vårdens ansvarsområde inte kunde utelåmnas situationer då psykiatris-
ka störningstillstånd upphov till aggressivitet människor imotgav
omgivningen. Sarnhällsskyddet fick enligt departementschefen inte
eftersättas krävde särskilt beaktande i den psykiatriska tvångsvår-utan
den, det borde inte så självständig ställning LSPV:smen ges en som
specialindikationer lösningDen socialministern förordadeangav. som

lagbestämmelse med innebörd det vid bedömningenattvar en av om
patienten hade oundgängligt behov psykiatrisk vårdett av genom en
vistelse på sjukvårdsinrättning skulle beaktas patienten på grunden om

sitt psykiska tillstånd farlig för personliga säkerhet ellerav var annans
fysiska eller psykiska hälsa. I 3 § sista stycket LPT har den av
socialministern förordade regeln intagits.

När det gäller samtycke till vård användes i LSPV uttrycket
oberoende samtycke.egetav

Socialberedningen föreslog tvångsvård endast skulle få tillgripasatt
patienten sig den vårdnär nödvändig. Beredningenmotsatte som var

ville i princip jämställa patienter med psykiska störningar med
patienter behövde kroppssjukvård och beredningen betonade attsom
det vikt behöll HSL:s grundläggandestörsta förut-attvar av man
sättningar patientens självbestämrnanderätt.om

Departementschefen ställde sig i den nämnda propositionenovan
positiv till förändring i den riktning beredningen förordaten som men

tveksam till till fullo kunde jämställa psykiatrisk vård ochvar om man
kroppssjukvård. Departementschefen anförde i denna fråga bl.a.
följande 1990/91:58prop. 101 f..s.

bedörrmingsgrundDen har för antagandegöraatt ettman om
patientens vilja mig i regel mycket vansklig ochsynes vara mera
osäker vid psykiska störningar vid kroppssjukdomar ellerän
kroppsskador. finnerJag det därför tillrådligtinte i denatt
utsträckning beredningen gjort förlita sig på möjligheten iattsom
det praktiska vårdarbetet samtycke patientensnärpresumera
tillstånd inte möjlighet till egentlig viljeförklaring från hansger en
sida.

dennaMot bakgrund förordade departementschefen detatt av
beredningen föreslagna villkoret patienter sig nödvändigmotsätteratt
vård skulle dominerande huvudregel föreslogtas upp som en men
också huvudregeln skulle kompletteras med avgränsadsnävtatt en
bestämmelse för speciella situationer.
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bestämmelser7.3 Gällande

3 1 Allmänt7
. .

tvångsvård i 3 §för psykiatriskallmänna förutsättningarnaDe anges
följande.bestämmelse föreskrivsdennaLPT. I

får endastTvångsvård ges om
psykisk störning,allvarligpatienten lider av en

personligapsykiska tillstånd och sinagrund sittpatienten2. av
psykiatriskoundgängligt behovövrigt harförhållanden i ett av

patiententillgodoses påvård, inte kan sätt än attannat genomsom
för heldygnsvård, ochsjukvårdsinrättningintagenär en

följdi eller tillsådan vård 2patienten sig sägsmotsätter avsom
förförmåga uttryckuppenbart saknarpsykiska tillståndsitt att ge

ställningstagande i frågan.grundatett
störning enligtpsykiskafår inte patientensTvångsvård ges om

Vid bedörrmingutvecklingsstörning.enbartförsta stycket utgör en
skall beaktas,första stycket 2vårdbehovet enligt även omav

förstörning farligföljd sin psykiskapatienten till är annansav
psykiska hälsa.säkerhet eller fysiska ellerpersonliga

störningpsykiskAllvarlig7.3.2

departementschefen bl.a.uttalade1990/91:58 86propositionI s.
psykisk störning.allvarliginnebörden begreppetföljande avom

räknas tillståndförsta handstörning bör iTill allvarlig psykisk av
realitetsvärderingmed stördsåledes tillståndpsykotisk karaktär,

ochvanföreställningar, hallucinationeroch med symtom typenav
vidare psykiskhjärnskada kanTill följdförvirring. enenav

med störd realitets-allvarlig demensfunktionsnedsättning artav
i tillvaronförmåga till orienteringbristandevärdering och upp-

räknas allvarligastörning bör ocksåpsykiskTill allvarligkomma.
föras svårartadeVidare bör hitsjälvmordstankar.meddepressioner

exempelvis vissakaraktärsstörningar,personlighetsstörningar
med impuls-personlighetsstörningarochinvalidiserande neuroser

vidare kunnaTvångsvård börpsykoskaraktär.genombrott av
påpåverkan densådankrisreaktionaktualiseras ärnär atten

psykotiskuttalad denfunktionsnivån blir så ärpsykiska art.att av
alkoholpsykoser-hänföras ocksåbörallvarlig psykisk störningTill

demenstill-alkoholhallucinos och klaradeliriumsåsom tremens,na
narkotika-kan drabbapsykosergäller destånd. Detsamma som
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Ävenmissbrukare. i andra situationer missbrukarenär haren
kommit in i allvarligt förvirringstillstånd och det uppenbarett är
fara för hans fysiska hälsa eller liv skall tvångsvård kunna
tillämpas. I vissa fall kan vidare abstinenstillstånd såett vara
svårartat det under kortare tid måste betecknasatt en som en
allvarlig psykisk störning. Självklart allvarligtär missbrukatt ett

leder enbart till allvarliga kroppsliga komplikationer inte skallsom
kunna medföra psykiatrisk tvångsvård. Enligt min bedömning är
det ofrånkomligt också framhålla psykisk funktions-att att en
nedsättning beror på åldrande och sig uttryck i s.k.tarsom som
åldersdement beteende kan så kraftig begreppet allvarligattvara
psykisk störning tillämpligt. För psykisktår utvecklingsstörda
gäller enbart härrming i förståndsutvecklingen inte skall kunnaatt

grund för psykiatrisk tvångsvård.utgöra

Departementschefen uttalade vidare i närrmda proposition be-att
dönmingen psykisk störning allvarlig måste ske utifrånärav om en
både störningens och grad. Med störning ochart art typenavses av
med grad omfattningen det ingrepp i personligheten störningenav som
förorsakar. En del störningar allvarliga till såvälär grad.art som
Vissa psykiska störningar, schizofreni, får alltid allvarligat.ex. anses
till sin behöver däremot inte allvarliga till sin grad ochart men vara

Återkan ha tämligen lindrigt förlopp. andra psykiska störningarett
såsom depressioner inte allvarliga till sinär här måsteart, utan
bedömningen graden störningen avgörande betydelse.av vara av

sambandI med prövningen allvarlig psykisk störningav om
föreligger måste hänsyn till växlingar i tillståndet och risken förtas
återfall, vården och behandlingen avbryts för tidigt. Enligt vadom

uttalas i propositionen den psykiska störningen allvarligär artsom av
så länge påtaglig risk föreligger för de psykiskaatt symtomen
återkommer, behandlingsinsatserna avbryts. I enstaka undantagsfallom
kan detta innebära den fortlöpande medicinska bedömningenatt
resulterar i vården sträcker sig avsevärd tid.överatt

7.3.3 Oundgängligt behov heldygnsvård påav
sjukvårdsinrättning

Patientens vårdbehov skall enligt förarbetena sådant detattvara
framstår Oundgängligt intagning sker på sjukvårds-attsom en
inrättning för heldygnsvård. Det framför allt risken förär att
patientens liv skall i fara eller för patientens hälsa allvarligtattvara
skall försämras skall avgörande behov tvångsvårdnärsom vara av



för tvångsvård enligt LPT 229allmänna förutsättningarnaDe1998:32SOU

vårdbehov måsteskall Vid bedömning patientensbedömas. manav
föreligger för hans liv eller hälsa,sålunda i vad mån riskpröva om

psykiatrisksjukvårdsinrättning därvård kommer till stånd påinte en
någotskall inte kunna tillgodosestvångsvård får Vårdbehovetges.

inte endastVårdbehovets oundgänglighet skallalternativt prövassätt.
också medpsykiska störningstillståndetmed utgångspunkt i det utan

relationer tilllevnadsförhållanden och hanstill patientenshänsyn
få till-psykiskt störde patientenden allvarligtomgivningen. Kan

ellermed hjälp någon anhörigsin hemmiljöräckligt stöd i avegen
socialtjänst får tvångsvård intekommunens ges.

lagens förarbeten vilket begrepptillkomst diskuterades iVid LPT:s
vårdbehov. §kvalificera patientens I 5skulle användas för attsom

intagningoch sjukvård kräversådan hälso-HSL benämns ensom
Även användes begreppetsluten vård. i LSPVvårdinrättning som

betänkande SOUframhöll i sittSocialberedningensluten vård.
uppfattat begreppet slutenibland harallmänheten1984:64 att

därförföreslogtvångsvård. Beredningenpsykiatrisk vård attsom
vård.i stället för slutenskulle användasvård dygnetuttrycket runt

kritik begreppetsocialberedningensinstämde iSocialministern av
lagrådetsförordade på234vård 1990/91:58sluten prop. mens.

skulle skriv-vårdbehovet skekvalificeringenförslag att genomav
endastvårdbehovoundgängligtpatienten skall haningen ettatt som

på sjukvårdsin-intagenpatiententillgodoseskan äratt engenom
heldygnsvård.rättning för

undantagslöst. Patientengäller inte heltfortlöpande vårdKravet
vårdin-omständigheter faktiskt vistasunder allamåste sålunda inte

till permissionhar möjlighetavbrott. Patientenrättningen helt utan
dentorde stå klartanmärkte detLagrådetenligt § LPT.25 attatt

sjukvårdsinrättning för heldygns-på"intagenvalda beskrivningen en
frånpermissionbestårvårdforrnvård" även gesomsomenavser

innebär patientensagdasjukvårdsinrättningen. Det är attatt somanse
permission.underintagen även

vårdSamtycke till7.3.4

tvångsvård skall fåförförutsättningen ärtredjeDen attatt ges
sjukvårdsinrättning ellerpåbehövlig vårdsigpatienten motsätter en

förmågasaknartillstånd uppenbartsitt psykiskatill följdhan attatt av
uttalandefrågan. Enligtställningstagande iför grundatuttryck ettge

princip inte möjligtblir det i1990/91:58 241i förarbetena prop. s.
vårdsamtycker till den ärtvångsvårda patientatt somsomen

grund tidigarebeslutsfattaren påoch detnödvändig även avom
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erfarenheter patienten eller dennes tillstånd kan förutseav att
tvångsvård kan behöva tillgripas på stadium.ett senare

För lagen i det särskilda fallet skall bliatt tillämplig skall patienten
således enligt huvudregeln sig nödvändigmotsätta vård. Patienten kan

uttryck för sin inställning på olika verbalt.sätt, Han kange t.ex.
också uttrycka sin inställning handla på visst Detatt sätt.ettgenom
händer patienten skilda besked sinatt inställning och i sådanager om
fall kan det självfallet stundtals svårt tolka patientens verkligaattvara
vilja. För riktig bedömning patientens vilja och de övrigaen av av
förutsättningarna i samband med intagning på sjukvårdsinrättningen
kan förutses viss tidrymd kan krävas under vilkenatt patienten bör
kunna hindras lämna vårdinrättningen. föreskriftEnatt tillrättom
kvarhållning under högst dygn har därför tagits in i 6 §ett LPT. Den
vård patienten skall ställning till den oundgängligenta ärsom
behövliga psykiatriska vård i förening med intagning påsom ges en
sjukvårdsinrättning. Accepterar patienten i och för sig intagning på
inrättningen sig denmotsätter psykiatriska vård där kanmen som ges
det bli aktuellt besluta tvångsvård med stöd lagen,att förut-om av om
sättningarna i övrigt uppfyllda.är

Som exempel på situationer då patienten inte kan något grundatge
ställningstagande beträffande vården inämns propositionen att
patienten på grund sitt psykiska tillstånd helt avskärmadär frånav
verkligheten. Vidare fall då patienten så fullständigt saknaravses
insikt sin allvarliga psykiska störning och behovet psykiatriskom av
vård för denna det framstår uppenbart han inteatt kanattsom avge
någon egentlig viljeförklaring i fråga vården. Det ocksåom anses som
ofrånkomligt undantagsreglering skall få omfattaatt situationer dåen
patienten sig gå medsäger på vården detta inte kan sägas utgöramen
någon egentlig viljeyttring eller patientennär inom kort tid skildager
besked sin inställning.om

7.4 Tillämpningsproblem behov förändringarav-

Som framgår vad har skall vi enligt våra direktivsagtsav ovan
behandla frågan det grundläggande syftet med lagstiftningen harom
uppnåtts, dvs. bl.a. användningen tvångsvård har minskat iom av
avsedd utsträckning. Vi har från Socialstyrelsen fått del statistikta av
bl.a. det gällernär utvecklingen antalet vårdtillfällen enligt LPTav
och vårdtidernas längd. Av den statistik Socialstyrelsen harsom
redovisat framgår kraftig minskning antaletatt vårdtillfállenen av per
år skedde under tiden efternärmast LPT i kraft.trätt Antaletatt
vårdtillfällen gick ned från drygt 10 000 under år 1988 antalet avser
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överlämnadeoch intevårdades enligt LSPVpatienter var avsomsom
Efter år 1993 harål 1993.heller O-fall till 7 730domstol och inte

Är 1994något för varje år.vårdtillfällen ökatemellertid antalet var
År 4291995 förekom 88 012.vårdtillfällen enligt LPTantalet

vårdtillfällena till 8 771.uppgickoch år 1996vårdtillfällen enligt LPT
trenden brutits år 1997,uppåtgåendedenemellertidDet ut som omser

avslutadeanmälts 4 109halvåret 1997under förstaeftersom det
antaletsåledes konstaterakanenligt LPT. Manvårdtillfällen att

kraft år 1992,trädde ihar gått ned sedan LPTvårdtillfällen totalt sett
årfallnågot varje år ivårdtillfällena har ökat vart t.o.m.attmen

nedgången.efter den första1996 stora
i omfattningtvångsvården har minskatvisa ärEtt sätt attannat att

patienterinneliggandeantaletolika inventeringaruppgifter från enav
patienterinneliggande1988 antaletinventering årdag. Vidviss varen

antaletkraft hadei000. Efter LPTdrygt 2 trättenligt LPT att
vid inventeringen100 patientergått ned till 1inneliggande patienter ca

antaletinventeringen år 1997och vid denår 1994, senaste var
930.enligt LPTinneliggande patienter ca

syftena med LPTgrundläggandededirektivEnligt våra är ett av
emellertidharDettvångsvårdtillfällen skall begränsas. ävenantaletatt

nämligenriktning,talar imeningsyttringarframförts attmotsattsom
alltför restriktiva. Vi hartvångsvård skall fåförkriterierna äratt ges

förtroende-några landstingensskrivelser frånflerafått delta avav
psykiskt sjukafall därrefererat enskildaharnämnder personersom

borde föranledaförtroendenärrmdernabeteende enligthar visat ett som
psykisktfall där denfrågahar varitingripande enligt LPT. Detett om

relativtkanskebrottslighetskyldig tillhar gjort sigsjuka avpersonen
och innebu-drabbatupprepad och hardock varitlindrig art, somsom

denomgivningen tillandra ianhöriga ochförsvåra olägenheterrit
polismyndighetensåvälKontakt tagits medharpsykiskt sjuke. som

myndig-vidtagits frånåtgärd harnågonsjukvården, ofta attutan
såfrågaanfört det varitharFrån polisensida.heternas att omman

sjukvår-frånaktuellt med åtal ochvaritdet intebrottslighetringa att
det varitså sjukinte varitanförtsida hardens attatt personenman

enligt LPT.vårdmöjligt beslutaatt om
Även skickat inharpsykiskt sjukaanhöriga tillflera personer

hardärSocialdepartementet,kommittén och tilltillskrivelser man
sjuke.densåväl de anhörigasvårigheterbeskrivit de möter somsom

med påinte gårpsykiskt sjukedenuppkommersvårigheterna när
sida intefrån sjukvårdens ärochfrivillig vård att personenanserman

hartvångsvård. Detför psykiatriskuppfyller kriteriernahanså sjuk att
dettavård kanför länge medframförts väntar attatt geom man

allvarligttill såutvecklar sigsjukdompatientensinnebära ettatt
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tillstånd rehabiliteringstiden bliratt betydligt längre än om man
ingripit i tidigare skede.ett

Vi har under värt arbete hållit hearing med anhöriga till psykiskten
sjuka och med psykiskt sjuka har varit ellerpersoner ärpersoner som
patienter inom den psykiatriska vården. Flera anhöriga har omvittnat
hur de förgäves har kämpat för vård för sina psykisktatt sjuka
närstående. De betonar deras uppfattning vårdenatt är så långt detatt

möjligtär bör ske på frivillig väg, det inte går få till ståndattmen om
frivillig vård måste det gå få beslut tvångsvård. Situationenatt ett om
har ofta varit den den sjuke inte själv har gåttatt med på frivillig vård
och inom sjukvården har den sjuke inte varit tillräckligtansett attman
sjuk för det skulle möjligtatt med tvångsintagning. Man harvara en
i stället inväntat försämring inträffat, varefteratt det varit möjligten
med tvångsintagning. En anhörig berättar sin psykiskt sjukeen om
närstående under den tid från omgivningen sökte hjälpsom som man
för hans räkning begick Ävenflera handlingar han sedan ångrade.som

det beslutades tvångsvård den sjuke så förtvivladom senare om var
vad hanöver under sin sjukdom förorsakat han efter denatt senare

utskrivningen från tvångsvård begick självmord.
De patienter närvarande vid hearingen framförde desom var att

den nuvarande lagstiftningenatt bättre tillgodoseranser sättett
deras rättssäkerhet tidigare gällandeän lagstiftning. De dom-attanser
stolsprövningen inför länsrätten fyller viktig funktion.en

Från läkarhåll, framför allt från läkare inom den rättspsykiatriska
organisationen, har påpekats risk föreligger för psykisktatt sjukaatt

inte får vård begår brott på grund sitt sjukdomstill-personer som av
stånd. Vi har fått del statistik visarta del deatt storav som en av som
blir dömda till rättspsykiatrisk vård tidigare har sökt hjälp inom
allmänpsykiatrin. De har inte fått den hjälp de sökt, vilket ofta
inneburit sjukdomstillståndet har försämratsatt och de sedan haratt
begått brott till följd den psykiskaett störningen. Detta måsteav
emellertid i relationsättas till alla de patienter blir hjälpta densom av
psykiatriska vård och stöd de får och bl.a. därigenomannat klararsom

leva välordnat liv.att ett
I artikel i Läkartidningen 35/97 framför doktor Lennart Gen Onr

Brimstedt synpunkter på vad utebliven LPT-värd kan få för konse-
kvenser. Han anför bör överväga återinföraatt försöksutskriv-attman
ningsinstitutet enligt tidigare gällande LSPV. I artikeln vidaresägs
bl.a. följande.

Det finns patienter dåligt klarar sköta sin behandling.attsom av
De faller missköter sig och skapar problemut, för sig själv och
andra. Den snällhet lagen psykiatrisk tvångsvård erbjuderom
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straffar sig sedan ofta i form rättspsykiatrisk vård. Det tvångav
så hett ville förhindra återkommer sedan i så mycket strängareman

fonn. Lagen psykiatrisk tvångsvård måste ändras med hänsynom
till psykiatrisk erfarenhet. Denna allvarliga svaghet i lagen i fråga
skapar lidande för brottsoffren, skada för samhället och innebär en
växande börda för psykiatrin. Det inte bara lagenär rätts-om
psykiatrisk vård lagen psykiatriskäven tvångsvårdutan om som
behöver gås igenom och fås bättre, eftersomstämma deatt upp-
enbarligen fungerar kommunicerande kärl.som

I den Socialstyrelsen publicerade Kriminalitet, sjuklighetrapportenav
och dödlighet hos mentalsjukhuspatienter Psykiatriuppföljningen
1996: 1 har 0561 mentalsjukhuspatienter från Stockholm följts iupp
tio år efter utskrivning med avseende på kriminalitet, dödlighet och
utnyttjande sluten psykiatrisk vård. Resultatet det föreliggerär attav

överrepresentation såväl dödlighet kriminalitet i under-en av som
sökningsgruppen. Kriminaliteten gånger högre iär normalpopu-äntre
lationen och består i hälften fallen våldsbrott. flestaDe brottenav av

förhållandevis lindriga till sinär karaktär, våldsbrottäven om grova
förekommer.

LPT:s reglering samtyckesrekvisitet har ibland kritiserats såvälav
teoretiker dem tillämpar lagen. Sålunda ansåg docentenav som av som

NilstunTore vid seminarium kommittén ordnade detett attsom var
ologiskt patient ansågs kompetent erbjuden vårdatt att accepteraen

inkompetent vård. Han tycktes föredravägra uttrycketattmen samma
vård oberoende samtycke". Nilstuns kollega, professorn Torbjörnav
Tännsjö, kritiserar lagen bl.a. därför den lägger vikt vidatt om
patienten kapabel uttryck för beslutär och inte patientenatt ettge om

beslutskapabel eller Tännsjöär börattanser man presumera
patientens samtycke i sådana fall då patienten inte kan fatta beslut på

inomsätt somatisk sjukvård.görsamma som man
I Domstolsverkets utvärdering den psykiatriska tvångslag-av nya

stiftningen åtskilliga domare ansåg samtyckes-att attangav man
rekvisitet i LPT orsakade problem. Man ansåg samtycke till vårdatt

huvud vanskligt samtycketöver när psykiskt sjuktaget var avges av en
eftersom vissa ändrar sig snabbt och det huvudöver ärtagetperson,

svårt bedöma risken för samtycket bryts. Framför allt ansågatt att
dock det svårt ställning till patient uppenbartatt att taman var om en

Ävensaknar förmåga grundat ställningstagande. iatt ettavge
kommitténs enkät till länsrätterna har samtyckesrekvisitetangetts att

svårbedömt. Bl.a. har detär det förekommer patientersagts att att
medger tvångsvård Om patienten i sådant läge bedömsatt ettges.
kunna grundat ställningstagande, innebär patientens medgivandeettge
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till tvångsvård i princip tvångsvård inte får beslutas. framhöllsDetatt
också från länsrättshåll det förekommer påtänjeratt att man
begreppet "uppenbart saknar förmåga grundat ställnings-att ettge
tagande i situationer då patientens samtycke till vården framstår som
ambivalent. Frågan i vilken utsträckning patient inte harom en som
någon sjukdomsinsikt kan något grundat ställningstagande ocksåärge
omdiskuterat i praxis.

tillämpningsproblemDe förekommer det gäller begreppetnärsom
oundgängligt behov psykiatrisk tvångsvård behandlas i kapitel 11av

permissioner.om

överväganden7.5 och förslag

Allmänt7 5 1
. .

Enligt direktiven de grundläggande syftena med LPTett attvar av an-
tvångsvårdvändningen skulle minska. redovisadeDenav ovan

frånstatistiken Socialstyrelsen visar antalet tvångsvårdtill-ävenatt om
fällen totalt har gått ned efter lagens tillkomst antalet vårdtill-harsett
fällen sedan år ökat något för år.1993 varje Samtidigt visar emellertid
inventeringar antalet inneliggande patienter halverats frånhar åratt
1988 till år 1993 och därefter gått ned ytterligare, vilket framgår av
den inventeringen år 1997. förklaringarna till antaletEnsenaste attav
vårdtillfällen har ökat sedan år 1993, medan samtidigt antalet
inneliggande patienter har minskat, kan vårdtiderna har blivitattvara

fåttallt kortare, vilket kan ha till följd patient står bakomatt samma
vårdtillfälle.än ettmer

tvångsvårdenNär det gäller bedömningen har minskat i avseddom
utsträckning bör beakta den kritik haräven att merpartenman av som
framförts till kommittén och riktats lagen lagens kriteriermot attavser
för tvångsvård skall få ske alltför restriktiva. Anhöriga tilläratt
psykiskt sjuka fleraoch landstingens förtroendenämnderpersoner av

framförthar enligt deras uppfattning ligger "ribban" för detatt att
möjligt tvångsintagningskall med patient för psykiatriskvara enav

måstevård för högt. Man dock i detta sammanhang också komma ihåg
de psykiskt sjuka själva har uttryckt derasde rättssä-att att attanser

kerhet har ökat efter tillkomst. Vidare bör betänkaLPT:s attman
psykiskt sjuka många gånger har förmågaintegruppen samma som

andra framföra synpunkter.sinaattgrupper
framkommitVad har upphov till frågeställningensom ger om man

ökade möjligheter psykiatriskbör ingripa med tvångsvård närattge
psykiska störningen ochden sig uttryck i hot trakasseriertar t.ex. av
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anhöriga och andra i den sjukes omgivning. I 3 § sista stycket LPT
föreskrivs emellertid vid bedömning patientens vårdbehov skallatt av

beaktas patienten till följd sin psykiska störning farligäven ärom av
för personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Detannans
finns således redan lagbestämmelse farligheteninvägeren som som

viktig faktor vid bedömning vårdbehovet. kan dåMan övervägaen av
detta kriterium behöver skärpas. Vi emellertid deattom anser

problem har redovisats till del hänför sig till brister istorsom
tillämpningen lagstiftningen. de fall där det finns uttalade hot ellerIav
trakasserier anhöriga eller föreliggerandra och det allvarlignärav en
psykisk finnsstörning det således redan möjlighet till ingripande.en

såledesVi inte det behövs någon skärpning i lagstiftningenattanser
det gäller patientens farlighet grund för det föreliggernär att ettsom

vårdbehov enligt LPT.
När det gäller de situationer då det har framförts ribban föratt

tvångsvård patient ligger för högt med avseende patientensav en
tillstånd, det föreligger sådan farlighet har diskuterats iutan att som
ovanstående avsnitt, bedömningen tvångsingripande skall skeår om en
avvägning mellan patientens till integritet och hans eller hennesrätt
behov vård. måste betänka ingripande med tvång endastMan att ettav

åtgärd förskall bereda sjuk vård. Viyttersta attvara en en person
inte tillräckliga skäl har framkommit för öka möjlighetenatt attanser

till tvångsvård för den här patienter.typen av

Allvarlig psykisk störning7.5.2

allvarlig psykisk störning används i både LPT ochBegreppet LRV.
det gäller LPT har det inte framkommit några direkta tillämp-När

ningsproblem har med den lagtekniska utfominingengöraattsom av
Vi inte tillräckliga skäl har framkommit fördetta begrepp. attanser
efter tillkomst ändra begreppet eller införaså kort tid LPT:s ettatt

sjukdomsbegrepp förutsättning för vård enligt LPT. För attnytt som
få uppfattning vad bakgrund de årensmot senasteen om som av
forskning och erfarenheter bör omfattas begreppet allvarlig psykiskav
störning har vi bett Socialstyrelsens vetenskapliga råd professorn

sin på begreppet allvarlig psykisk störning.Bengt Jansson att ge syn
har därvid anfört följande.Bengt Jansson

begreppet psykisk störning till, detVad behöver vi allvarlig om
den bästa beteckningen för det vi vill uttrycka Allvarligärnu

sjukdom, eller sjukdomstillstånd motsvarandepsykisk psykos av
skulle alternativa benämningar.svårighetsgrad kunna Menvara

störning" väl fullt acceptabel benämning,"allvarlig psykisk är en
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hunnit vänja sig vid den. Lite egendomligtnär kan det välman nu
sig "psykisk störning låter beskedligarete att äntennsom en

psykisk sjukdom, samtidigt det lättare i ordetär attmen
störning, också inkludera sådant inte i strikt mening skullesom
kunna kallas sjukdom.

Inom allmänpsykiatrin behöver vi begreppet för vilkaavgöraatt
patienter vi kan vårda enligt LPT, de alltså självaäven om

sig psykiatrisk vård. Inom rättspsykiatrinmotsätter handlar det om
orsakssamband mellan patientens tillstånd och den brottsliga
gärningen. En ytterligare svårighet patientens tillstånd vidär att
gärningen och undersökningstillfället inte alltid detsamma.är

ÄrDärtill kommer, vill jag behandlingsmöjlighetema. detmena,
förnuftigt döma patient till sluten psykiatrisk vård detatt en om
inte finns några helst terapeutiska möjligheter erbjudaattsom
Om det fråga farlighet så finns det fängelser. Ochär såom
borde det kanske etableras utökade vårdmöjligheter med flera
psykiatriska vårdavdelningar inom kriminalvårdens regi.

Vilka tillstånd kan då betecknas allvarliga psykiska störning-som
ar Låt börja med de tveklösa, där det inte heller rimligenoss
föreligger några skillnader mellan allmänpsykiatrin och rättspsykia-
trin.

Schizofreni och andra syndrom.

Förstämningssyndrom2/ psykosvalör borde inte behöva beredaav
några problem.större

3/ Uppenbar suicidrisk hos med djup depression gören person en
det motiverat sådant sjukdomstillstånd har psykosva-att att ettanse
lör.

4/ Personlighetsstörningar deñnitionsmässigt betydligt svårareär en
ställning till. Personlighetsstörningar kluster A-typatt tagrupp av

och schizotypparanoid, schizoid torde ha den psykosnär-största
Ävenheten. borderlinestörningar med paranoid reaktionsbenägen-

het torde ibland kunna betraktas allvarlig psykisk störning,som en
Övrigasärskilt de också dokumenterat dålig funktion.socialom

personlighetsstörningar torde mycket sällan kunna rubriceras som
lidande allvarlig psykisk störning, särskilt de fobiska, tvångs-av
mässiga och osjälvständiga, åtminstone i rättspsykiatriska samman-
hang.
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utvecklingsstörning betraktasbör också psykiskGivetvis en grav
allvarlig psykisk störning.som en

tillstånddemenstillstånd det sig rimligtBeträffande5/ ter att grava
defekter och allmänhöggradiga kognitivadär det uppenbartär att

betraktasmedfört social desorientering böravtrubbning som
gälla etiologistörning. börallvarlig psykisk Detta oavsett -

somatiskdemens orsakadAlzheimertyp, vaskulär demens, av
demens medsubstansbetingad varaktig demens,sjukdom/skada,

för följa DSM-IV.etiologi eller demens UNS,multipel att
skall ställning till olikablir detBesvärligare när taman

förvisso uppfylladelirium tordeKonfusionstillstånd Ett6/ tremens
pågår.störning medan det Dettaför allvarlig psykiskkriterierna en

drogpåverkanpågåendekonfusionstillstånd underbör också gälla
bör spelainte etiologintoxisk psykos. Jag kankortvarig attse

inom allmänpsykiatrin.åtminstone interoll i sammanhanget,någon

ha mycketenligt min meningTvångsmässiga störningar bör7/ en
allvarligkategoriseringensvårighetsgrad för motiverastark att

begått brotthos patienterstörning. Obsessivapsykisk symtom som
vissasådan dimension. Däremotsällan ha ärtorde ytterst en

kanskepyromani ochkleptomani ochbrottsbeteenden ävensom
sådan intensitetunderstundomsexuella perversionervissa attenav

helt motiverad.psykisk störningallvarligbeteckningen är

heltförutsättningarnajagBeträffande alkoholism8/ typ anser
sådana fall blirbeteenden. Iovannämnda tvångsmässigaolikartade

ioch hamnarkomplexbedömningen mycket genastmanmera
etiologiska komponen-beträffande olikatolkningssituationersvåra

fall till fall enligtväl bedömas frånfall får gängseSådanater.
diskuterats.kriterier så som ovan

deluppmärksammatalltmerår har9/ Under att enmansenare
tidigare betraktatsutvecklingengenomgripande störningar i som

hosförekommerbarnpsykiatriska problem även vuxnasom
individer.

syndrom,syndrom, Aspergersframför allt autistiskagällerDet
ochuppmärksamhetsstörning ADHDsyndrom medhyperaktivitets 1g

det enligt minsyndromAv dessasyndrom. ärTourettes upp-
individenspåverkarautistiska syndrometendast detfattning som

psykiskallvarligtalaomfattning kantillstånd i sådan att enman om
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störning. Beträffande övriga syndrom symtomatologinär så pass
måttlig detta inte aktuellt.är När det gälleratt ADHD ärt.ex.

ofta så diskreta det kan rådasymtomen avsevärda åsiktsskillna-att
der mellan olika läkare huruvida tillståndet föreligger ellerom
ej.

Det bör påpekas det gällernär de fall där patientensatt störning enbart
utvecklingsstörningutgör får tvångsvård inte till följden ges av

bestämmelsen i 3 § andra stycket första meningen LPT. Det finns
ingen anledning föreslå någon ändring i detta hänseende.att

7.5.3 Begreppet heldygnsvård på sjukvårdsinrättning

Kriteriet vården patient endast kan tillgodosesatt av en attgenom
patienten intagen påär sjukvårdsinrättning för heldygnsvård haren
kritiserats för missvisande det fråganär patienteratt ärvara om som
har permission. Denna fråga har samband med frågannära hurom
permissionsinstitutet för tvångsvårdade bör utformat och i dettavara
hänseende hänvisas därför till kapitel ll behandlar permissionersom
m.m.

När det gäller begreppet "intagen på sjukvårdsinrättning fören
heldygnsvård" kan konstateras begrepp, nämligenatt ett annat
kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård" används i lagen 1990: 1404

kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, närom
det gäller kommunernas betalningsansvar för medicinskt färdigbe-
handlade patienter. I den lydelsen 6 § denna lag,senaste av som
trädde i kraft den 1 januari 1995, kommun har betalnings-attanges en

för medicinskt färdigbehandlade patienteransvaret vårdatssom
sammanhängande månaderän i sluten psykiatrisk vård.tremer
Medicinskt färdigbehandlad patient kan få sittär psykiatriskaen som
vårdbehov tillgodosett på kvalificeradsätt psykiatriskänannat genom
dygnetruntvård. I avsnittet 7.3.3 har det vidnämnts LPT:satt
tillkomst omdebatterat vilket begrepp skulle användas förvar attsom

patientens vårdbehov, beslutade sig för begreppetattange men man
intagen på sjukvårdsinrättning för heldygnsvård. Det emellertidären

vikt i lagstiftning så långt det möjligtstor att använderärav man
enhetliga begrepp. Vi övervägande skäl talar för denatt attanser
bestämmelse i LPT reglerar patientens vårdbehov bör utfonnassom
så patienten på grund sitt psykiska tillstånd ochatt sina personligaav
förhållanden i övrigt skall ha oundgängligt behov psykiatriskett av
vård, inte kan tillgodoses på patientensätt änannatsom attgenom ges
kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård. Förslaget innebär inte någon



239tvångsvård enligt LPTförallmänna förutsättningarnaDe1998:32SOU

patientensbeträffandegällerdet kriteriumförändringsaklig somav
vårdbehov.

till vårdSamtycke7.5.4

sigpatientenendast motsättertvångsvård fårKriteriet att omges
förmågauppenbart saknarpatienten ettvården eller att avgeom

sigvisattidigareharställningstagande i frågan nämntsgrundat som
framför allt fråganrättstillämpningen. Detvidproblem ärinnebära om

grundatförmågasaknauppenbartkanpatienten ettattnär geanses
vållar problem.ställningstagande som

hur reglernajämförelser medintressekan göraDet att omvara av
1988:870§ lagentvångslagar. I 2utformade i andrasamtycke är om

vårdinledningsvisfall LVMi vissamissbrukarevård attangesav
med honomsamförståndmissbrukare isocialtjänsteninom enges
missbrukare1980:620. Ensocialtjänstlagenbestämmelserna ienligt

oberoendevårdparagraf beredasenligt egetfår dock avsamma
harLVM. Häriförutsättningarunder desamtycke manangessom

§samtycke". I 4oberoende"vårduttrycketbehållitsåledes egetav
skallförutsättningartvångsvård under vissadockLVM attanges

socialtjänstlagenenligttillgodosesinte kanvârdbehovetbeslutas, om
med särskilda1990:52§ lagenI lpå någoteller sätt.annat

under 18den ärvård LVUbestämmelser att somangesav ungaom
detenligt lagen,vårdberedasförutsättningar kanunder vissaår om

samtyckemedkan denvård intebehövligkan avantas att ungeges
hardenoch,honomvårdnaden närhareller demden ungeomsom
harvårddet gällerSärskiltsjälv.honom närår,fyllt 15 av ungaav

ibl.a.förarbetena,Idiskuterats.samtyckesregelninnebörden av
denbetonas1979/80:44,betänkande SoU attSocialutskottets om-

allvarligt inte görsamtycket inte årständigheten menatattatt trorman
lösa dettaförlagenogiltigtsamtycket attutrymmeatt germen

i fråga. Densamtyckevärdet lämnat sättsproblem ett ungeattutan av
helainnebärvård, vilketbehövligkunna attnämligenskall garanteras

genomföras. Närskall kunnavårdenplaneradesocialnärrmdenden av
samtycke kanlämnatställning tillhaftpraxis hari etttaatt omman

vård kanbehövligställt sig fråganofta garanteras.godtas, har omman
olikaolika i deutfonnade påsåledes sättsamtyckeReglerna ärom

samordningolyckligttyckaskanfinns. Dettatvångslagar men ensom
olika lagarnaeftersom desjälvändamål,bligivetvis intefår ett

psykiatriskadendet gällersituationer. Närolikatvång ireglerar
lagenutsträckningi vilkenbetydelsedet dessutomtvångsvården är av

frånbortsemöjligheterOm lagenkonvertering. attmedger storager
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lämnat samtycke minskar behovetett kunna konvertera eftersomattav
det då finns möjlighet "för säkerhets skull beslutaatt tvångsin-om

Ärtagning. däremot samtyckesrekvisitet utformat så detatt ettger
mycket litet för bortse från patientensutrymme att samtycke, ökar
behovet kunna konvertera i syfteatt patienten fårav att garantera att
den vård kan nödvändig. Konvertering behandlas isom anses
kapitel

Det uttryck användes i LSPV, nämligen oberoendesom av
samtycke, leder tankarna till helt skulle kunna bortse frånatt man
patientens vilja. Så naturligtvis inteär fallet, samtyckesregelutan en

utformad på dettaär bör i försätt och sig kunna kompletterassom
med bestämmelser reglerarnärmare får bortsenär frånsom ettman
samtycke. Trots detta bör enligt kommitténs mening återgång inteen
ske till den reglering tidigare fanns. Kravet på patienten skallattsom

sig nödvändigmotsätta vård för beslut tvångsvård skallatt ett om
fattas bör därför kvarstå.

sådanEn huvudregel måste dock kompletteras med bestämmelser
möjliggör tvångsvård i vissa situationer patienten intenär direktsom

sig vård.motsätter De skäl för sådan undantagsbestämmelseen som
finns i förarbetena till LPT gäller fortfarande. Fråga dockär om
undantagsbestämmelsen bör utformas på försätt än närvaran-ett annat
de.

Den nuvarande bestämmelsen knyter till patientens tillstånd ochan
innebär kan bortse från patientens viljaatt vid särskilt svåraman
sjukdomstillstånd. Man kan fråga sig det nödvändigtär ochom
lämpligt sådangöra gradering patienternaatt vid bedömningenen av

samtycket. Ett konstaterande patienten inte kan grundatattav ettge
ställningstagande kan tolkas så patienten hänförs till särskildatt en
kategori patienter, vilkas samtycke inte kan godtas. Vad ärav som
viktigast patientenär får nödvändig vård ochatt patientensom
samtycke vid bedönmingstillfället innebär sådan vård kan Detatt ges.
kan därför diskuteras inte den nuvarande regeln kan medersättasom

regel knyter till vârdbehovet. En tänkbar utformningen som an av
samtyckesregeln skulle därför tvångsvård får endastattvara ges om
patienten sig vårdmotsätter eller lämnar samtycke inteett som

nödvändig vård. En sådan ändringgaranterar bestämmelsen skulleav
inte medföra någon nämnvärd saklig förändring. Det skulle dock bli
lättare underkänna samtycke patient,att beslutsfattarenett av en om
på grund tidigare erfarenheter patienten eller dennes tillståndav av
kan förutse patientens samtycke inte allvarligtatt är ochmenat att
därför nödvändig vård sannolikt inte kan komma till stånd med
patientens samtycke. Liksom hittills bör naturligtvis tvångsvården
upphöra så patienten kan samtycke bedömssnart kunnaettge som
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vård.nödvändiggarantera
vid intagningen ellerdiskuteras kravetkan naturligtvisDet om -

behövlig vård kannödvändig vård eller endastbör attsenare vara——
vård behovtalar behövligoch LVMI LVUgaranteras. resp.man om

det råda delade meningarbehövlig vård kanvård. Vad är om.somav
nödvändig vård dettaockså diskuteras vadsäkertDet kan är mensom

förenligtocksådock precist. Detbegrepp får är mestmeraanses vara
få endast patientenintegritet tvångsvård börpatientensmed att ges om
inte få sådan vårdbristande samtycke riskerarpå grund äratt somav

Framför allt förvärdigt liv.han skall kunna levanödvändig för ettatt
ställningmöjlighetmöjligt till patientensså långt att tataatt varasom

samtycke fårföreslår därför patientensvårdbehov vitill sitt atteget
tillstånd kanpsykiskapå grund patientensendast detifrågasättas avom

samtycke. Påmed patientensnödvändig vård inte kanantas att ges
dehärmedenligt nuvarande reglergäller ävensätt avsessamma som

kan uttala någonpsykiska störning intetill följd sinpatienter avsom
uppfattning i frågan.
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Övergång tillfrivillig vårdfrån8

tvångsvård

skallvid konverteringfarerekvisitetsärskildaföreslår:Vi Det av-
skall såledeskonverteringförförutsättningarnaochskaffas vara

tvångsvård.viddesamma annansom
skall fattaskonverteringockså beslutföreslårVi att avom

läkareutfärdatsvårdintygsedanchefsöverläkaren av annan
skärps.domstolsprövningpåkravettvåläkarprövning samt att

Inledningl

sjukvårds-påintagenpatientkonvertering ärMed att ensommenas en
till psykiatriskförsformvård i frivillig överpsykiatriskförinrättning

behandla fråganhandi förstaskall vivåra direktivtvångsvård. Enligt
dvs.uppnåtts,lagstiftningen harmedsyftetgrundläggandedet omom

harkonverteringtvångsåtgärdertvångsvård,användningen samtav
harrättssäkerhetpatientensutsträckning ochavseddiminskat om

överförabestämmelsernaskallstärkts. Vi attöverväga enomom
bort ellerhelt kantvångsvårdvård tillfrivilligfrånpatient tas om

psykiatriskkontroll eller med högreökadunderkan skekonvertering
kompetens.

Historik8.2

i dessinte i LSPVkonvertering fannsfråganregleringNågon omav
kommittéför-Departementschefen gickursprungliga lydelse. ettmot

ansågspatientenfalli dekonverteringsrättförordadeslag ensom
motiverade sittDepartementschefensjälv ellerfarlig för sig annan.

följandeställningstagande sätt:

skallbestämmelservissa görainnehållerförslagKommitténs som
ansök-intagningf.n. vidmöjligt utandet sättatt, somsamma

friaenligt dentagits inhålla kvar patienterningshandlingar, som
säkerhetpersonligaförfarligadeintagningsformen är annansom

jag detmedicinalstyrelsen finnerlikhet medliv.eller I vara aveget
psykisktmentalsjukvårdenförtroendet förvikt för attstörsta en
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sjuk människa kan söka sjukhusvård på initiativeget utan att
riskera bli kvarhållenatt sin vilja. Jag harmot därför efter

övervägandenoggrant för psykisktstannat sjukaatt tagits insom
på begäran inte i något avseende böregen underkastade andravara
bestämmelser detnär gäller kvarhållande patienterän vårdassom
för kroppssjukdomar. Skulle det inträffa patientatt tagitsen som
in enligt den fria intagningsforrnen vid utskrivningstillfället bedöms

farlig för personliga säkerhetvara eller liv,annans böreget
underrättelse härom omedelbart lämnas till polismyndighet eller

behörigär ansökangöraannan att intagningsom enligt lagenom
beredande sluten psykiatrisk vård iom vissa fall, såav sådanatt

intagning kan komma till stånd.genast Det får framgår vadsom av
jag inte förekommasagt handlingarnyss anskaffasatt medan
patienten kvarär sjukhuset och han överförs till bliatt att
intagen med kvarhållningsrätt medan han befinnerännu sig på
sjukhuset.

År 1983 ändrades LSPV så möjlighet till konverteringatt öpp-en
nades. Från denna tidpunkt blev det möjligt för läkare viden en
psykiatrisk klinik besluta patientatt vårdadesatt där frivilligten som
enligt HSL:s bestämmelser i fortsättningen skulle intagen enligtvara
LSPV. Om vårdintyg utfärdades klinikens läkare, skulle beslutav egen
i fråga vård fattas utskrivningsnämnden. I förarbetenaom tillav
lagändringen prop. 1981/82:72 s.32 uttalades konvertering kundeatt

motiverad bl.a. i det fallet patientens tillståndvara försämradesatt
eller något inträffade gjorde patienten plötsligtom ville lämnaattsom
sjukhuset på grund sitt tillstånd inte borde fåmen det.göraav
Lagändringen byggde delvis på uttalanden i socialtjänstpropositionen
prop. 1979/80:1. I nämnda proposition anförde föredragandenyss
statsrådet bl.a. följande.

Det nuvarande förbudet s.k. konvertering leder tillmot svårtatt en
sjuk patient, har gått in frivilligt för vård på sjukhusetsom men
under sjukhusvistelsen visar sig behöva hand med stödtas om av
LSPV, först måste skrivas och lämna sjukhusornrådet,ut innan han
kan in med stöd lagen.tas Detta har enligt LSPV-gruppen i sinav

bl.a. fått till följd vårdentur många gångeratt inleds med stöd av
LSPV:s bestämmelser, detäven intenär alldelesär nödvändigt.

I Socialberedningens betänkande Psykiatrin, tvânget och rättssäker-
heten SOU 1984:64 föreslogs det inte skulleatt tillåtet medvara
konvertering. Frågan behandlades utförligt i propositionen 1990/91 :58

psykiatrisk tvångsvård Iom nämnda proposition anfördem.m. nyss
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Socialbe-långtsåbereddintehonsocialministern attatt somvar
generellt.slopadeskonverteringföreslågjort ochredningen att

följande:anförde bl.a.Socialministern

begränsasmin meningenligtbörkonverteringförUtrymmet
kan aktualiserasåtgärdensåtill nulägetförhållandeikraftigt att

deuppmärksammatBeredningen harspeciella behov.vidbara
försökallvarligaochpatientendå enträgna attsvåra situationer gör

hansamtidigtsjälvmordsförsök,själv ochsig görskada t.o.m. som
situationersådanavissavården. Förfrivilligadenavbrytaattavser

älvdestrukti-hindranödfallsregler förtillberedningenhänvisar att
kansituationenberedningenandra fallIhandlingar. attanserva

eller personalsjukhusetvårdpersonal frånstödmedklaras t.ex.av
hjälpberedningendock enligtfårsocialtjänsten. Ytterstfrån

inledas.tvångsintagningförfarande förochpolisenbegäras ettav
enligt mindåsituationerspeciellavissaberör härBeredningen
acceptabelinnebärkonverteringtillmöjlighetmening enen

säkerställerlagstiftningennödvändigtdetlösning. Jag attsomser
vård i dessabehövligfåromgångonödigpatienten utanatt

påtagligdet finnssituationergäller närsvårbemästrade fall. Det en
störningpsykiskaallvarligagrund sinpåpatientenförfara att av

hannågonsjälv ellersigallvarligt skadakommer omannanatt
Jagpåvården där sätt.sigundandrareller annatsjukhusetlämnar

situationerdessatillmed hänsynkonverteringsregelatt enmenar
undvaras.kannärvarandeförinte

fortsatte:Socialministern

enbartbehållskonverteringtillmöjlighetenförharJag attstannat
fallallainbegriperdockfaresituationerna,förutnämndaför de som
förtill faraupphovstörningpsykiskadå patientens gergrava

ellerhos patientenpsykisk skadafysisk ellerallvarlig annan
psykiat-förtagits inharpatientkommerDäremot somenperson.

ordningenföreslagnadenmedintebegäranvård pårisk nuegen
tvingasellersin viljavårdinrättningenpå attkvarhållaskunna mot

faresituatio-särskildadeibehandling änvissgenomgå annaten
på detkonverteringtill sättmöjligheteninskränkaGenom attnerna.

upplevskonverteringenförriskenföreslår minskarjag att avsom
meddemför fåpåtryckningsmedel attpatienterna attettsom

sannoliktvidaresig. Det äregentligende motsätteråtgärder, som
denuppstårsituationersådana attundviker extremaattatt man

tvångsintag-medingripanödgadsigkännerläkarenansvarige att
grindar.utanför sjukhusetskommitpatient harsåning snart ensom
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Vid riksdagsbehandlingen tillstyrkte Socialutskottet propositionsför-
slaget och riksdagen beslöt i enlighet med detta.

8.3 Gällande bestämmelser

Förutsättningarna för konvertering i 11 § LPT. I denna be-anges
stämmelse föreskrivs patientatt intagenär på sjukvârdsin-om en en
rättning för frivillig psykiatrisk vård, får chefsöverläkaren vid den
enhet där patienten vårdas, hinderutan vårdintyg inte harattav
utfärdats, besluta tvångsvård närom

förutsättningarna för tvångsvård enligt 3 § föreligger och
2. patienten till följd sin psykiska störning kan befaras kommaav att
allvarligt skada sig själv eller någon arman.

I andra stycket regleringen i 6 § LPTatt intagning föranges om
tvångsvård inte gäller i konverteringsfallen. Detta innebär att
bestämmelserna vårdintyg och kvarhållningsrätt inte tillämpasom
liksom någon tvåläkarprövningatt inte skall ske i dessa fall.

Kravet enligt första stycket patient skallatt intagen påen vara en
sjukvårdsinrättning för psykiatrisk vård medför bestämmelsernaatt om
konvertering inte tillämpas på patienter får enbart somatisk sjuk-som
husvård eller på patienter erhåller vård.öppen Om psykiatrisksom
tvångsvård skulle bli aktuell för sådana patienter, kan beslut detom
fattas grundval vårdintyg i den ordning i 4-6av §§som anges
LPT.

För konverteringsbeslut krävsett enligt punkt 1 förutsätt-att
ningarna för tvångsvård i 3 § föreligger. Detta innebär patientenatt
skall lida allvarlig psykisk störning på grundav en sittsamt av
psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt ha ett
oundgängligt behov psykiatrisk vård inte kan tillgodoses påav som

sätt än hanarmat intagenär påatt sjukvårdsinrättning förgenom en
heldygnsvård. Vidare skall patienten sig denmotsätta behövliga vården
eller till följd sitt psykiska tillstånd uppenbart sakna förmågaav att ge
uttryck för grundat ställningstagandeett i frågan.

Konvertering kan med hänsyn till den sistnämnda förutsättningen
aktualiseras främst patientnär intagen förär vård i frivilligen som
form enligt HSL uttryck för han vill lämna sjukvârdsin-attger
rättningen han oundgängligentrots behöveratt vården där. Ställning
måste då omgående till tvångsvård skalltas beslutas. Utan konver-om
teringsbeslut får patienten inte hindras lämna sjukvârdsinrättningen.att

I punkt 2 ytterligare förutsättning för kon-anges som etten
verteringsbeslut patienten till följd sinatt psykiska störning kanav
befaras komma allvarligt skada sig självatt eller någon annan.
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samtidigt.uppfylldaskalloch 2punkterna 1iFörutsättningarna vara
allvarligförriskenskallkonverteringsfalliFarebedömningen avse
risk förellersjälvmordrisk förtypexempel kan nämnasSomskada.

allvarligföljdtillföreliggaskallRiskenvåldsbrott enavmot annan.
skada,fysiskfrämstskadaMedpatienten.störning hospsykisk avses

kanomgivningi patientenslidandenpsykiskaockså personersommen
omfattas. Däremottrakasserierhot ellerför avsesutsättas t.exgenom

skada.ekonomiskelleregendompåskadainte arman
skallfarerekvisitetklarlagtvaritintetidigare varaharDet om

förtidpunktenvidbaraellertvångsvårdstidenhelaunderuppfyllt
RÅ1996,årRegeringsrättenbeslutIkonverteringsbeslutet. ett av

behöverfarerekvisitetemellertid fastslås vararef. 62, att1996
viddetochkonverteringsbeslutetför atttidpunktenvidendastuppfyllt

tvångsvårdförförutsättningarnatillräckligtdomstolsprövningen attär
handen.förfortfarande är§ LPTenligt 3

tvångsvårdfattatsharbeslutföreskrivs närLPT12 §I att om
fyrainomochskyndsamtchefsöverläkaren senastskall11enligt

tillmedgivande attlänsrättenansöka hosbeslutetfråndagar om
konverteratspatientermångaEftersomfortsätter.tvångsvârden som

delkommerdagar,fyravård inom storfrivilligtill avskrivs enut
länsrätten.aldrig prövaskonverteringarna att av

§ LPTenligt 11beslutatshartvångsvårdmedgerOm atträtten som
månader,fyrahögstunderpågå§ LPTenligt 13denfårfortsätter,

tvångsvårdfrågabeslut. Ichefsöverläkarensfördagenfrån omräknat
vid fortsattbestämmelsertillämpastiddenna somutöver samma

LPT.§enligt 9tvångsvård

LPT:sefterkonverteringarFörekomsten8.4 av
tillkomst

vid LPT:sinfördeskonverteringförreglernaskärptadeGenom som
minskaskullekonverteringarantaletberäknades1992årtillkomst att

dåkonverteringarochinfördesfarerekvisitet attavsevärt attgenom
frånuppgifterfall. Avangelägnasärskilttillkoncentrerasskulle
harvisserligenkonverteringarantaletframgårSocialstyrelsen att

med.räknathadeutsträckningalls i deninteminskat mansommen
vilket833,till 1konverteringarantaletuppgick1984årUnder

under årochintagningstillfällen ävenalla20utgjorde procent avca
1992/93,Under20tillkonverteringarna procent.uppgick1988 ca

194.1konverteringarantaletkraft,iLPTefter trättdvs. att var
vid 18gradså högkonvertering iförekomi somOmräknat procent

och1992/93underLPTenligtvårdtillfållenavslutadeallaprocent av
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även under år 1994 uppgick konverteringarna till 18 Statistikprocent
från avslutadeöverrapporter värdtillfällen enligt LPT under perioden
den 1 oktober 1996 den 31 1997 visar det under dettamars att-
halvår förekom totalt 557 konverteringar, vilket 17utgör procent av
antalet vårdtillfällen.

Av Socialstyrelsens Psykiatrisk tvångsvårdrapport Effekter av—lagstiftning 199422 framkommerny år 1992 blev 39att procent av
samtliga konverteringar aldrig prövade länsrätt på grundav attav
chefsöverläkaren inte ansökte medgivande till fortsatt tvångsvårdom

sådan skyldighettrots att föreskrivs ien 12 § LPT. På många håll
uppfattades bestämmelsen det sättet skyldigheten föreliggeratt. endast vårdtiden beräknas överstiga fyraom dagar.

Förekomsten s.k. seriekonverteringar, dvs.av patient skrivsatt en
från tvångsvårdut inom fyra dagar varefter han på konverterasnytt

till fyra dagar, studerades Socialstyrelsenupp i den nämndaav ovan
Socialstyrelsenrapporten. granskade journaler för dem hadesom

konverterats än gång under sista halvåretmer 1992,en varvid särskilt
avseende fästes vid tvängsvårdstidens längd och tidsintervall till nästa
konvertering. Enligt denna granskning de konverteringar hadevar som
vidtagits berättigade. Inte i något fall skedde konvertering ien ny
anslutning till den föregåendeatt hade upphört.

Vid Socialstyrelsens granskning journaler där konvertering hadeav
förekommit framkom det sällan framgåratt klart journalenav om
patienten på grund sin allvarliga psykiska störning kanav befaras
allvarligt skada sig själv eller någon Faran har inte alltidannan.
förelegat vid konverteringstillfället har kanskeutan varit aktuell i
något tidigare sammanhang eller har bedömt patienten kan bliattman
farlig, han inte får vård. Farligheten harom i de flesta fall bestått i
aggressivitet har sig i patientenyttrat har kastatsom att saker omkring
sig, knuffat till personal eller medpatienter, smällt i dörrar eller varit
högljudd och stökig. I fall har patientenett hotat med kniv och i ett

fall har patientenannat tagit I någrastrypgrepp. fall har farligheten
bestått i patienten medicin-att eller ellermatvägrat har suicidrisken

så förhöjdansetts konvertering varit indicerad.vara att Desoriente-
ring, och delirium har orsakoro iangetts enstaka fall liksomsom
eldsanläggelse.

överväganden8.5 och förslag

Även antalet konverteringar successivtom minskat något under den
tioårsperioden harsenaste inte minskningen konverteringar varit såav

kunde förväntasstor efter LPTsom i kraft.trätt Såsomatt framgår av
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vad anförts har under perioden den oktober1 1996 densom ovan -
31 1997 konverteringar förekommit i så hög grad vid 17mars som

alla avslutade vårdtillfållen. ändrade förutsättningarnaDeprocent av
för användning konvertering i LPT tycks således inte ha bidragitav
till minska antalet konverteringar. Många gånger framstår detatt som

har tänjt på farerekvisitet eller låtit tidigare dokumenteradom man
farlighet eller bedömning framtida farlighet indikation förav vara en
konvertering.

Man kan fundera vad orsaken till antalet konverteringaröver är att
tämligen oförändrat lagändringar. förklaringär En kantrots attvara

tvångsvårdenligt kan beslutasLPT endast patienten sigmotsätterom
principvård. gäller iDetta patienten tidigare har visatäven attom

vårdenhans inställning till ambivalent. Om patienten efter vårdensär
inledande ändrar inställning och vill lärrma vårdinrättningen fastän han

mycket sjuk, kan det bli aktuellt med konvertering.är När LSPV
tillämpades kunde patienten tvångsvårdas oberoende samtycke.egetav

fanns då möjligheterDet tillämpa tvångsintagning,större att om
patienten hade ambivalent inställning till vården och det blev ien
sådana fall inte aktuellt med konvertering. Det kan förhålla sigäven

det viset inom den psykiatriska vården ställs inför så svåraatt man
situationer känner det nödvändigt kunna kvarhållaäratt att attman en
patient på vårdavdelningen och försöker hitta möjlighetatt attman en

konvertera den frivilliga vården till tvångsvård. Om det förhålleratt
sig på det frågan felet ligger, dvs. det lagstift-sättet är ärvar om
ningen bör ändras eller det tillämpningeni lagenärsom om av som
det brister. fårDet emellertid inte bli självändamål antaletett att

skall minska.konverteringar Det avgörande för vilka regler skallsom
gälla bör de patienter i behov vård bereds sådanärattvara som av
vård nödvändig.ärsom

Frågan konvertering skall tillåten och i så fall under vilkaom vara
former har, såsom framgår vad har diskuterats vid flerasagts,av ovan
tillfällen, bl.a. i förarbetena till såväl nuvarande lagstiftning tillsom
tidigare lagstiftning. Till börja med måste ställning till detatt tas om

huvud skall möjligt låta frivillig psykiatrisk vårdöver taget attvara
till tvångsvård.övergå psykiatrisk
finns starka skäl såväl för konvertering.Det Som skälmot motsom

konvertering kan anföras det principiellt felaktigt det för denäratt att
sökt frivillig vårdhar skall kunna fattas beslutsom senare om

tvångsvård, vilket innebär den enskilde inte har någon möjlighetatt att
lämna vårdinrättningen. har framförts vetskapen förDet att en

frivilligapsykiskt sjuk den vården kan övergå i tvångsvårdattperson
kan befaras leda till han eller hon vågarinte söka hjälp rädslaatt av
för bli vårdad med tvång. Detta har dockatt argumentsenare
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avfärdats från läkarhåll och sjuk ochärattman menar en person som
behöver hjälp söker denna hjälp för han måste fundera överatt utan att

detta leder till några oönskade konsekvenser. Man kan dock befaraom
tidigare vårdats inom den psykiatriska vården ochatt en person som

missnöjd med denna vård kanskeär med söka vård,väntar attsom om
han den frivilliga vården kan övergå i tvångsvård. Detta kan dåvet att
leda till sjukdomen förvärras, vilket naturligtvis olyckligt. Detäratt
sagda talar konvertering skall tillåtas, eftersom det ärmot att av

vikt sig i behovstörsta psykiatriskatt en person som anser vara av
hjälp söker denna hjälp i tidigt skede. Genom förbättraett att
kvaliteten vid psykiatrisk tvångsvård bör dock kunna minska deman
negativa känslor vissa patienter kan ha den psykiatriskagentemotsom
vården och därigenom också minska risken för patienter undvikeratt

söka vård på grund rädsla för bli konverterade.att attav
Från patienthåll, vilket framförs bl.a. RSMH, ställer sigav man

negativ till det skall finnas möjlighet konvertera frivillig vårdatt atten
till tvångsvård. har bl.a. framförtMan möjligheten till kon-att att

används påtryckningsmedel vårdpersonalenvertera ett motsom av
patienterna för patienterna skall mediciner och godtaävenatt ta annan
behandling de egentligen sig. Om förhållerdet sig påmotsättersom
detta det allvarligt.sätt är

Frågan samtycke har samband med frågan kon-näraom om
vertering. Möjligheten till konvertering har antagits kunna underlätta
handläggningen vid beslut intagning där det till följd patientensom av
vacklande inställning tveksamt han villig behövligår är att mottaom
vård. Finns det inte någon möjlighet konverteringtill har det i sådana
fall befarats tvångsvård för säkerhets skull beslutas redan iatt
inledningsskedet i stället för det först vården kanprövasatt om ges
frivillig väg.

förDet talar konverteringsmöjlighet bör föreligga äratt attsom en
det uppkommer svårigheter genomgår frivilligom en person som
psykiatrisk vård och mycket svårt psykiskt sjuk inte uppfyllerär men
farerekvisitet beslutar sig för lämna vårdinrättningen. Behandlandeatt
läkare blir då skriva den svårt psykiskt sjuke patiententvungen att ut
till kanske helt oordnade förhållanden. Om faresituation inteen
föreligger måste patienten således skrivas kanDetta allvarligaut.
följder för patienten. Det inte heller tillfredställande skrivaär att ut en
patient och han lämnat sjukhusområdet omhänderta honomnär nytt
och till vårdintyg skrivs något förekom innan det fannsattse som-
någon möjlighet till konvertering. dettaAtt tillvägagångssätt fort-
farande förekommer har dock bekräftats från bl.a. polismyndighet.en

har framförts det förekommerDet sedan patient har skrivitsatt att en
från den psykiatriska vårdinrättningen omhändertas han direktut av
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polisen och körs till akutavdelning där det sedan utfärdas vårdintyg.en
Detta förfaringssätt mycket kränkande för patienterna och pekar påär

det finns situationer där läkaren och vårdpersonalen detatt attanser
helt nödvändigt med fortsatt vård patienten.är av
Vi vid avvägning de skäl anförts för ochatt motanser en av som

konvertering talar övervägande skäl för konverteringsmöjlighetatt en
bör föreligga. bestämmelseEn konvertering måste emellertidom ge
garantier för högt ställda rättssäkerhetskrav. Nuvarande lagregel som
uppställer farerekvisit för konvertering skall tillåtas har dockett att
visat sig ha brister. Det kan ha fått till följd svårt psykiskt sjukaatt

fått lämna sjukhuset kanske ha någonstansutan att att tapersoner
granskning journalerDen har kommenterats i avsnittvägen. av som

8.4 tyder förekommitdet har har tänjt på reglerna ochatt att man
konverterat det varit tveksamt farerekvisitet har varittrots att om
uppfyllt. En omständighet också bör beaktas är attannan som
farerekvisitet kan upplevas negativt patienterna deattsom av genom
kan uppleva det kränkande bli farliga."stämplade" Detattsom som
har hänt patienter efter konvertering har anfört de äratt atten
medvetna de varit sjuka det inte riktigt de varitäratt att attom men
farliga.

kan alltså konstatera farerekvisitMan nuvarande inte fungeraratt
och ändring gällandebra regler nödvändig. Frågan dåär äratt en av
konvertering bör kunna ske och hur patientens vårdbehov ochnär

rättssäkerhet bäst tillgodoses.
Av det anförda framgår den kritik har riktatsatt motovan som

Åharkonverteringsbestärnrnelsen olika infallsvinklar. sidan gårena
kritiken på frivilligt vårdade mycket svårt sjuka patienterut att men
måste skrivas från vården på begäran farerekvisitet inte ärut egen om

Äuppfyllt. andra sidan har det framförts möjlighet till kon-att en
vertering kan innebära påtryckningsmedel inom den psykiatriskaett
vården så patienter frivilligt fårinte vill viss medicinsätt att tasom

de inte följer vårdpersonalens ordination frivilligt kommerattveta om
Ävende konverteras till tvångsvård. vårdpersonalen ställs införatt om

svårigheter i vården patient denpatientennär vägrar att emottaav en
oftavård i form medicinering, kan patienten bättre, fårgöraav som

enligt vår mening konverteringsmöjligheten självklart inte användas
påtryckningmedel. måste på det kon-Det sättetett attsom vara

vertering tillgrips bara det helt nödvändigt.när är
vill uppnåDet med eventuellt bestämmelse kon-man en ny om

vertering således konvertering fårendast tillgripas i de situatio-år att
framstårdå det helt nödvändigt patienten kvar påatt stannarner som

vårdinrättningen. De situationer kan aktuella förutom deärsom vara
faresituationer uppställs rekvisit i nuvarande bestämmelsesom som



Övergång252 från frivillig vård till tvångsvård SOU 1998:32

situationer däräven patienten tidigare har visat farligt beteende,ett
patienten missbrukarenär elleräven är riskerart.ex. andra skälatt av

hamna i total social misär han skrivs i sitt sjuka tillstånd.utom
Vad bör undvikas frivilligt vårdadär patient tvingasattsom atten

gå med på behandling och medicinering under hot konvertering.om
Man skulle därför kunna tänka sig föreskriva konverteringatt att
enbart får ske i situationer då det föreligger fara på det sättet att
patienten lämna vårdinrättningen. Då inställer sig problemetattavser
hur inom vården skall förhålla sig till patient vägrarman atten som

med på den behandling skall Till börja med måsteattsom ges. man
från vårdens sida och försöka övertala patienten och dettaresonera om
inte går blir konsekvensen med nuvarande regelsystem patientenatt
måste skrivas från avdelningen.ut

Med utgångspunkten det skall konvertera i fler fall dåatt att än
det föreligger risk för allvarlig skada för patienten elleren annan men

det inte skall gå konvertera enbart för förmå patientenatt gåatt att att
med behandling fråga hurär bestämmelsenästaen en som
tillgodoser dessa krav skall utformas. Man kan tänka sig iatt man
stället för krav på risk försätta allvarlig skada föreskriveratt ettupp

krav på risk för skada ytterligare rekvisitett kon-samt ett attsom
vertering endast kan ske i den situationen patienten begär fåatt att
lämna vårdavdelningen. Detta skulle då innebära konvertering bliratt
möjlig i de situationer då patientenäven vid utskrivning riskerar atten
hamna i social misär, hemfalla i allvarligt missbruk eller liknande
situationer.

En förändring reglerna konvertering i enlighet med vadav om som
skisserats i föregående stycke innebär dock dessa regler inteattnu

skulle skilja sig särskilt mycket från vad gäller enligt de allmännasom
förutsättningarna för tvångsvård. Ett stärka rättssäker-sättannat att
heten förhindraoch missbruk omgärda själva beslutsprocessenär att
med starkare rättssäkerhetsgarantier för närvarande.än Det kan ske

det införs tvåläkarprövning och krav på den läkareattgenom atten
fattar intagningsbeslutet skall ha specialistkompetens, samtsom genom

övervägandekravet på domstolsprövning skärps. skäl talar föratt en
sådan lösning.

Vi föreslår därför det införs möjlighet utfärda vårdintygatt atten
på avdelningen. Vårdintyget bör skyndsamt specialist-prövas av
kompetent psykiater, varefter intagningsbeslutet påföljande dagsenast
underställs länsrätten, inom åtta dagar skall detta beslut.prövasom
Detta innebär konverteringsbeslut alltid skall underställasatt ett
länsrättens prövning och i sak länsrätten, såledesprövas i deävenav
fall då patienten vid tidpunkten för länsrättens prövning vårdas
frivilligt eller har skrivits från sjukvårdsinrättningen. Därmedut
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undviker domstolsprövning inte kommer till stånd i sådana fallattman
då patienten skrivs till frivillig vård inom fyra dagar, vilket medut
nuvarande lagstiftning oftast innebär beslutet inte kommer underatt
länsrättens prövning. Anser chefsöverläkaren vården skall fortsättaatt
skall han inom fyra dagar från konverteringsbeslutet ansöka hossenast
länsrätten vården skall fortsätta. Ansöker chefsöverläkaren inteattom

fortsatt vård upphör beslutet tvångsvård gälla närattom senastom
fyradagarsfristen löpt ut.
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Stödpersoner9

följande åtgärder för förVi föreslår öka möjligheten patientatt en
psykiatrisk tvångsvård få Stödperson utsedd:attsom ges en

Socialstyrelsens försorg skall infonnationen till chefs-Genom-
till stödperson intensifieras.överläkarna patientens rättom

Landstingsförbundets försorg skall förtroendenänm-Genom-
nämndernaderna informeras vikten de olika samordnarattom av

sina rutiner det gäller arbetet med stödpersoner.när att utse
Chefsöverläkaren skall i samband med han fullgör denatt——

obligatoriska anmälningsskyldigheten till förtroendenåmnden i
stödpersonsfrågan.amnälan patientens inställning iäven ange

tillobligatoriska anmälningsskyldigheten skall utökasDen att——
pågälla då chefsöverläkaren ansöker vården sjuk-även attom

med särskildavårdsinrättningen skall övergå till vårdöppen
villkor, anmälan inte har skett dessförinnan.om

skall efter ha fått in den obligatoriskaFörtroendenämnden att-
Chefsöverläkaren kontakta patienten eller dennesanmälan av

för efterhöra patienten önskar stödpersonkontaktman att attom en
framgårdetta inte klart anmälan.utses, avom

uppgiftskall åläggas i journalen föra inChefsöverläkaren att—-
patientens inställning till få stödperson.att enom

skall kunna fortgå månad efterUppdraget stödpersonsom en-
varefter förtroendenämnden, under förut-vårdtidens avslutande,

samtycker, skall hapatienten och stödpersonensättning att en
fårunderrättelseskyldighet socialtjänsten. Socialtjänstengentemot

samråd med den f.d. patienten och stödpersonendärefter i ta
kontaktpersonställning till stödpersonen skall förordnas somom

enligt SoL.
bestämmelse skall införas i LRV medVi föreslår vidare att en

nödvändigainnebörden chefsöverläkaren skall lämnaatt ut upp-
till stödpersonen eller förtroendenänmden,lysningar patientenom

det föreligger särskilda skäl med hänsyn till stödpersonensom
personliga säkerhet.eller annans
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l Inledning

Enligt våra direktiv skall vi bestämmelserna i LPT ochöver LRVse
stödperson. Vi skall det i lagstiftningenöverväga kan markerasom om

patienter skall erbjudas Stödperson efter det tvångs-att snarast atten
vården har inletts. Vi skall utreda hur förtroendenämnderäven och
hälso- och sjukvården i övrigt skall kunna informera stödpersonerna

bättre underlättar för stödpersonerna i derassätt kontakterett som
med patienten. Vidare skall vi möjligheten erbjudasöverväga attom

stödperson efter tvångsvård har inletts kan införas i lagenävenatten
1990:52 med särskilda bestämmelser vård i de fall denom av unga

lider psykisk störning.unge av en

9.2 Gällande bestämmelser

Patienter intagna för vård enligt LPT ellerär LRV har enligt be-som
stämmelser i dessa lagar få stödperson. Stödpersonensrätt att en
uppgift patienten personligt stöd, praktiskt ochär psykologiskt.att ge
LSPV innehöll inte några bestämmelser stödperson. Detom var
emellertid vanligt vid vård enligt denna lag, på detsätt ärsamma som
enligt nuvarande lagstiftning, särskild kontaktman för patientenatt en
utsågs bland vårdpersonalen. Bestämmelserna stödperson finns iom
30, och31 48 §§ LPT i 26 och 30 LRV.samt

Enligt skall30 § LPT stödperson begärpatienten det.närutses
Patienten kan på grund sitt psykiska tillstånd sakna förmåga att taav
initiativ till få hjälp stödperson. Därför har intagitsatt av en en
föreskrift i andra meningen i nämnda paragraf stödperson kanatt utses

patienten inte begär det, under förutsättning han inteäven attom
sig det.motsätter

Stödpersonen skall bistå patienten i personliga frågor så länge
patienten tvångsvård. Avsikten således inte stödpersonenär attges
skall ha någon självständig ställning. sådanEn nämnd isom avses
lagen 1992:563 förtroendenämndsverksamhet inom hälso- ochom
sjukvården stödpersoner. Stödpersonen har besökarättutser att
patienten vårdinrättningen och har enligt vad föreskrivs i 37 §som
LPT vid muntlig förhandling inför länsrätten och skallrätt närvaraatt

möjligt underrättas förhandlingen.om om
Stödpersonen får inte obehörigen ellerröja utnyttja vad han under

uppdraget har fått patientens hälsotillstånd eller personligaveta om
förhållanden i övrigt. stödpersonEn får inte begränsning delutan ta

uppgifter patientens personliga förhållanden. Sådana uppgifterav om
får enligt kap.7 sekretesslagen 1980: 100 inte lämnas från hälso-ut
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medgivande eller detsjukvården, inte patienten har lämnat sittoch om
närståen-röjas patienten eller hansstår klart uppgiften kan utan attatt

liderde men.
chefsöverläkaren skall till patientföreskrivsI 48 § LPT attatt ense

få hjälpdet upplyses sinså hans tillstånd medger rätt attsnart avom
chefsöverläkaren vid denåligger detStödperson. Enligt 31 § LPTen

förtroendenärrmden detvårdas anmäla tillenhet där patienten näratt
naturligt-stödperson. Sådana skäl föreliggerfinnas skälkan att utse en

biståndtill känna han önskarvis så patienten attsnart av enger
till nämndenockså finnas skäl anmälastödperson. kanDet attatt

grund sitt tillståndpatienten påStödperson behöver närutses, t.ex. av
Stödperson förhjälp stödperson. Harförmåga begärasaknar att av en

chefs-alltidredan skall anmälanpatienten inte närgörasutsetts,
till tvångsvård, patientenmedgivandeöverläkaren ansöker närom

patientenbeslut intagning ochchefsöverläkarensöverklagar närom
skall upphöra.tvångsvårdenchefsöverläkarens begäranöverklagar att

harför vilken Stödperson hartvångsvården patient,När utsetts,av en
förtroende-möjligt underrättaskall chefsöverläkarenupphört, snarast

Stödperson bör patientensdet gäller valnämnden detta. När avom
betydelse.uppfattning tillmätas stor

förtroendenärrmden skall underrättasföreskrivs26 § LRV närI att
rättspykiatriskstycket dvs.vård enligt 1 § andra 1rättspsykiatrisk

har påbörjats eller upphört.domstolsöverlämnade patientervård för
förrättspsykiatrisk vårdi 4 § LRVskall i fallNämnden som avses

rättspsykiatriskförhäktade, anhållna eller intagnapatienter ärärsom
kriminalvårdsanstaltiför patienter intagnaundersökning ärsamt som
stycket harförsta 2 LRVpatienten enligt 18 §underrättas när

rättspsykiatriskadenchefsöverläkarenbeslutöverklagat attett av
överklagande harvården efterupphöra, liksomvården inte skall när

föreskrifterna stöd-vidareföreskrivsupphört. 26 § LRVI att om
pårättspsykiatrisk vårdtillämpas vidi 30 § LPT som ges enperson

sjukvårdsinrättning.

utvärderingarolika9.3 Resultatet av

genomfört under-med kommitténhar i samarbeteSocialstyrelsen en
under perioden denvårdtillfällen enligt LPTavslutadesökning allaav

perioddvs. underden 31 1997,oktober 19961 en av sexmars-
vårdadesantalet patienterinventeringmånader. Vidare har somen av

permission viss dagoch påeller LRVenligt LPT ensom var
genomförts.

enligt harvårdtillfällen LPTAntalet avslutade rapporteratssom

18-03309
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uppgår till 3 896. Efter avräkning för patienter efter intagnings-som
prövning inte befanns i behov LPT-vård för de vårdtillfällensamtav

avsåg patienter överflyttades till vårdinrättningsom som en annan
återstår 3 347 vårdtillfällen. Av undersökningen framgår stöd-att

endast i begränsad utsträckning för patienterutses vårdasperson som
enligt LPT. Endast 12 patienterna vid samtliga vårdtillfäl-procent av
len har haft Stödperson, andelen betydligt för demär medstörremen

vårdtid 300 dagar, nämligenöver 23 deAv LPT-patienterprocent.en
permission hade 16 stödperson och demprocentsom var av som

hade haft permission år hade 25över stödperson. deAvett procent
LRV-patienter med särskild utskrivningsprövning påsom var
permission hade 44 stödperson. Resten hade erbjuditsprocent
stödperson avböjt erbjudandet.men

Vad LPT-patienter hänger den låga förekomsten stöd-avser av
till viss del med de ofta korta vârdtiderna. Nedan-person samman

stående tabell visar Stödperson i vissa fall inte hinner elleratt utses ens
erbjudas innan vårdtiden avslutad. Nästan två tredjedelarär av
patienterna har avböjt få stödperson.att

Procentuell andel med stödperson i relation till vårdtid

Vârdtid Haft Avböjt Stödperson Inte erbjudits
Stödperson Stödperson hunnit Stödpersonutses

1-14 dagar 8 44 7 29
15-28 dagar 10 63 4 16

29-120 15 68 3 10
dagar 18 68 2 6

121-300 23 48 1 5
dagar 12 63 5 20

300 dagar
Summa

Som skäl till stödperson inte erbjudits har åberopats patientenatt att
haft stöd anhöriga eller någon vårdpersonalen. I vissa fallgott av av

skål till stödperson inte har det föreliggeratt utsetts attanges som
kommunikationssvårigheter såsom patienten varit förvirrad elleratt
endast talat utländskt språk.ett

I den tidigare Socialstyrelsen genomförda utvärderingenav
Psykiatrisk tvångsvård Effekter lagstiftning, 1994:2av ny-
redovisas endast 9 alla patienter under visst åratt procent ettav som
vårdats enligt har haftLPT stödperson. Under år hade 51samma

dem vårdats enligt inteLPT erbjudits stödperson.procent av som
Socialstyrelsen framhåller orsaken till patienterna inte haratt att
erbjudits denna rättighet kan tyda på infonnationen enligt 48 § LPTatt
har brustit. Vid Socialstyrelsens inventering vårdade i sambandav



Stödpersoner 2591998:32SOU

Stödperson för 18utvärderingen hadeden nämndamed utsettsnu
LRV-patienterna.och 34LPT-patienterna procentprocent avav

devid inventeringsiffrorna blir högreAnledningen till är attatt en
förtroendenämnder harSlår igenom. Någravårdtidernalånga rap-

Stöd-chefsöverläkare har avböjtvissatill Socialstyrelsen attporterat
kontaktpersonertill vården harmed hänvisning att somegnapersoner

framhåller fåSocialstyrelsenuppgifter.utföra stödpersonenskan att
detta enligtmedverkat i länsrättenstödpersonerna har trots attav

stödpersonsverksamheten.medhuvudsyftenastyrelsen ett avvar
underavslutade vårdtillfällenfrån rapporteringenResultatet av

vid LPT-vårdstödpersonerförekomsten1996/1997 visar att av
andelenemellertidmycket låg. Värtfortfarande ärär attnoteraatt

under vårdtiden harStödpersonhar erbjuditsintepatienter som
Socialstyrelsentidigarevid denbetydligt från 51minskat procent av

utvärde-vid dentill 20genomförda undersökningen senasteprocent
ringen.

psykiatriskdet vidutvärderingi sinSocialstyrelsen attanser
tvångsvârdadeerbjuda denobligatoriskttvångsvård bör attvara

från denna rättighet.avståskall dock kunnastödperson. Patienten
till chefsöverläkareinformationenSocialstyrelsenVidare att omanser
detta stöd enligt 48 §tilloch patientensroll råttstödpersonens om

intensiñeras.böroch 30 § LRVLPT

från bl.a.Redovisning synpunkter9.4 av
patienter stödpersoneroch

ianhöriga och patienterhearing medsamband mediVi har en
Norrlands universi-studiebesök påStockholm, vididecember 1996

förtroende-kontakter medjanuari 1997,Umeå itetssjukhus i genom
samtliga för-enkät tilllandstingi olikanämnder samt genom en

frånstödpersonerangåendedel synpunktertroendenämnder tagit av
fram-vårdpersonal. Det harochstödpersoneranhöriga,patienter,

till förordnapositivövervägandeuppfattningenkommit är attatt
patienter.för tvångsintagnaStödperson

betydelse fådet harpatienter har intygatMånga attstoratt en
vårdavdel-frånpatientenkan medStödpersonenstödperson. utta

Stöd-olika fritidsaktiviteter.delta itillsammansoch de kanningen
kanStödpersonenmed tillvaron i ävenhjälpa tillkan stort.personen

vidochbeslut till länsrättenöverklaga närvaratill medhjälpa att
framhållits det börpatienthåll harFrånlänsrättsförhandlingar. att vara

inledandetvångsvårdensvidförordna stödpersonobligatoriskt att men
utsedd.Stödpersontill fåtacka nejskall hapatienten rätt attattatt en
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Från anhörighåll har framförts informationen tillrättatt om
Stödperson inte fungerar. En anhörig hansnärattuppger son var
tvångsintagen gick inte någon sådan information det i detut trots att
läget hade varit värdefullt för med stödperson.sonen en

Från patient- och anhörigorganisationerna har framförts stöd-att
personsinstitutet har fungerat väl i många fall. Det kan dock emellanåt
bli för många kring patient. gällerDet allmänt det kanattpersoner en

svårt för patienten det finns många kring honomvara om personer
eller henne. idealiskaDet det förordnades harattvore en person som
alla stödfunktioner för patienten. Det handlar organisationsförmågaom
hos vårdapparaten, förtroendenärnndema och socialtjänsten. Syn-
punkten förstödet patienten bör fortgå efter vårdensävenatt av-
slutande framförs från flera olika håll. Enligt gällande lagstiftningnu
skall uppdraget Stödperson avslutas i samband med vårdtidenssom
slut. emellertid ofta vid vårdtidensDet slut patienten skall flyttaär när
hem till sin lägenhet han eller hon i behov stödär extra stortsom av
och hjälp.

Från vårdpersonal rättspsykiatrisk avdelning framförs atten man
stödpersonsverksamheten fungerar bra. Särskilda problemattanser

kan dock förekomma det fråga aggressiv patientnär är om en som
kanske kan fara för stödpersonen. sådana fall fårI stöd-utgöra en

och patienten träffas i besöksrummet med personal närvaran-personen
de eller i närheten.

från år frånI 1995 Lunds universitet BerglundIngeruppsatsen av
m.fl., PerspektivPetersén på stödpersonsverksamheten, har syn-

punkter patienter, stödpersoner och kontaktpersoner redovisats. Avav
de fjorton tillfrågade patienterna nio mycket positiva till stödperson-är
sverksamheten. de tillfrågadeEn patienterna negativ tillärav
stödperson och fyra har ingen uppfattning i frågan. Samtliga till-
frågade lagstiftningen,stödpersoner tycker tvångsintagnaatt som ger

få brapatienter stödperson, och viktig. Flera uttryckerrätt äratt en
det bra stödpersoner har någon koppling Vårdin-tilläratt att

rättningen. lättare för patienten stödet då. FlertaletDet är att acceptera
sig ha uppgift fylla medmänniska till tvångsvårdadesäger atten som

hjälper till bryta isoleringen. Några stödpersonerDe ärattpersoner.
för patienterna.osäkra på vad de betyder De saknar någon form av

förstödperson rädd patientens aggressivitet. KontaktenEn ärrespons.
kontaktpersonerna på vårdavdelningen i de flesta fall god.med är

blir respekterade stödpersoner. informerasStödpersonerna Desom om
påverka relationen mellan dem ochförändringar kan patienten.som

emellertid välkomna till vårdavdel-del stödpersoner känner sig inteEn
känner allmänt motstånd från personalen och får ingenningen. De

information. Tio femton kontaktpersoner stödpersonsverk-attanserav
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grundställning påkunnatbra. Två har intehar fungeratsamheten ta
funnits hos de andratveksamheter hartjänstgöringstid. Vissakortav

patientviktenkontaktpersoner betonarFlerakontaktpersonerna. attav
ihop.och Stödperson passar

till samtligaRedovisning enkät9.5 av
förtroendenämnder

utseendetarbetar vidförtroendenärrmdernautreda hurFör att av
verksamhetenförekommer inomproblemoch vilkastödpersoner som

på enkät.förtroendenämndersamtligakommittén betthar att ensvara
enligtåtgärdervilkaställs i enkätenfråganförsta ärDen mansom
stöd-förekomstenökavidta förförtroendenärrmderna kan att av

ocksåFörtroendenämnderna hartvångsvård.psykiatriskvidpersoner
principförslaget det isig tillde ställerpå hurombetts attatt svara

uttryckligenpatienten inteobligatoriskt med stödperson,skall omvara
nej härtill.säger

bradetdeförtroendenänmderNågra attatt omvoreanseruppger
obligatoriskt,blevvid tvångsvårdstödpersonförordnandet menav

sig tillkan anslutade inteförtroendenärnndernaflertalet attuppgerav
obligato-skallförslaget detframfördaSocialstyrelsendet att varaav

framförstvångsvård.psykiatrisk Detvidstödpersonriskt med att
beslutande-inte harpatienteninnebärtvångsvården i sigeftersom att

stödskallviktigt detsärskiltfrågor detviktiga etti är atträtt varasom
harsåledesoch patientenvillkorpå patientenssker attför patienten att

förtroendenänmd framförsFrånfråga.i denna attsjälv bestämma en
varitfall där detstödperson iförordnaerfarenhethar attavman

sigdå visatstöd. hardetta Detönskatpatiententveksamt envaraom
oväl-känner sigsåväl stödpersonen,förupplevelsenegativ som

stöd. Stöd-någotbettinte harpatientenförochkommen, omsom
frånpå detförtroendenämndernaenligtbyggerpersonsinstitutet att

upplevssida,stödpersonenssåväl patientensfrånbåda sidor, dvs. som
rollstödpersonensblirinställningdennapositivt. Utannågotsom

medframförsförtroendenämnd ettoch frånförfelad att ett systemen
meduppstå problemskulledetinnebäraobligatorium skulle attatt

påsäkraskulle kunnadå inteeftersom destödpersoner,rekrytera vara
ochmycket svårtarbeteefterfrågade. stödpersons ärEnde enatt var
kännereller honorka hanskallstödpersonen ärförförutsättning attatt

insatsenkänner ärsida och på detpatientens sättetfrån attett gensvar
meningsfull.

andelliteni såförordnasstödpersontillSkälet avatt passen
det oftaförtroendenärrmderfleraenligttvångsvårdstillfällena attär
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brister i den information enligt lag alltid skall lånmas tillsom en
tvångsvårdad patient hans fårätt stödperson. Enatt orsakom en annan

vårdtidernaär i flertalet fallatt mycketär korta. Detta gör att
patienterna kanske inte det behövs någon Stödpersonatt elleranser att
det helt enkelt inte går praktiskt ordnaatt medett arrangemang
stödperson.

I enkäten ställdes också frågan det finns några problem detnärom
gäller rekryteringen stödpersoner. Nästan samtliga förtroendenänm-av
der rekryteringen inte någraatt svårighetermöter isvarar änannat
några enstaka fall. När det gäller korttidsintagna patienter kan det
dock förekomma svårigheter få på Stödperson.att Vad beträffartag en
ersättning till stödpersonerna denna olikaär i de olika förtroendenänm-
derna. Vissa förtroendenämnder förutom omkostnadsersättningutger

fast ersättning vecka eller månad medan andra förtroende-en per
nämnder ersättning för omkostnader,utger mindre fasten summa per
månad belopp relateratsamt är tillett antal besök stöd-som som

Somgör. exempel kan nämnas förtroendenänmdpersonen att utgeren
ersättning med 200 kr vecka, vartill kommer ersättning förper
bilkostnader och telefonkostnader. En förtroendenänmd utgerannan

fast ersättning med 500 kr månad 200 kr besök ochen samtper per
dessutom ersättning för bilkostnader.

På frågan det förtroendenärrmdenär eller chefsöverläkarenom som
informerar patienten hans rätt stödperson utseddattom en svarar
förtroendenärnnderna det chefsöverläkarenär informeraratt som
patienten hans stödpersonrätt ochatt dettaom en attman anser
förhållande bör bestå. Man det chefsöverläkarenär harattmenar som
kontroll över tvångsintagningnär patient sker och det ären av en
därför lämpligast informationsskyldigheten ligger på chefsöverläka-att

framförsDet det liggeräven till handsnärmastatt detren. äratt
vårdpersonal bedömer kanskenär svårt sjuk patient kansom en
informeras sina rättigheter.om

I enkäten ställdes vidare frågan hur förtroendenämnden förfar när
anmälan stödperson kommer in till nämnden dels i de fall dären om

patienten har framfört önskan stödperson ochatt nären utsesom en
chefsöverläkaren i andra falläven det kan finnas skälatt attanser utse

stödperson, dels i de fall där chefsöverläkaren har obligatorisken en
amnälningsskyldighet förtroendenämnden. När detgentemot gäller de
fall där patienten anmäler han önskar stödperson gåratt tillen man

på ungefärväga på de olika förtroendenänmderna.sätt Mansamma tar
ofta kontakt med vårdavdelningen för få det finns någotatt veta om
särskilt beakta det gällernär utseendeatt stödperson och därefterav

stödperson. I de fall därutses det föreligger obligatorisken en
anmälningsskyldighet för chefsöverläkaren, bl.a. vid ansökan till
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fortsatt tvångsvård, förekommerlänsrätten medgivande tillom
förtroendenämnderna.handläggningsrutiner hos de olikaskiftande

amnälningsskyldigheten frånförtroendenämnderNågra attuppger
ofta utarbetat blankett förchefsöverläkarna fungerar väl. harMan en

vari finns möjlighet förunderrättelseskyldighetenfullgörandet av
enligtdet fråga anmälan 30 §chefsöverläkaren äratt ange om om en

andrabegäran, amnälan till följd 31 §enligt patientensLPT aven
anmälan enligt 26 § LRV.obligatorisk anmälan ellerstycket LPT en

i fall vilken inställningobligatoriska anmälan framgår vissaVid den
Stödpersonfrågan. patienten då önskarpatienten har i Om utses en

sådan.
del för-framgår anmälan gårfall patientens önskan inteI de enav

med vårdavdelningen ellervidare och kontakttroendenänmder tar
medan några för-dennes inställning,för efterhörapatienten att

sådant fall. Envidtar några åtgärder itroendenämnder inte ett
inställning inte framgår vidpatientensförtroendenänmd attuppger om

ansöknings-broschyr ochobligatorisk anmälan skickar enman enen
det frånVad anmärkningsvärtblankett till patienten. är är attsom

får inhuvud inteförtroendenämnderflera över tagetatt manuppges
från chefsöverläkarna,enligt § andra stycket LPTnågon anmälan 31

Stödperson utsedd.önskan fåinte har direktpatienten att enen omom
frånhar erfarenhettillfrågas deFörtroendenämnderna även om

ökadebehov stödpersonernadå det kan finnassituationer attav ge
för-hälso- och sjukvårdenfå information frånmöjligheter att om

till följdmöjligt i dagpatienten vadhållanden än ärrör avsomsom
det iNågra förtroendenämndersekretessregler.gällande attuppger

våldsbrottskyldig tillhar gjort sigsituationer patientenvissa när grova
information till stödpersonen,kunna ökadfinnas behovkan attav ge

ochförhållandet mellan stödpersonenframförs ocksådet attmen
talarförtroende och det därför finns skälpatienten bygger att som

det patienten självskall få kunskapstödpersonen endastför att om som
vill lämna ut.

Övriga förtroendenåmndernaframförs frånsynpunkter är attsom
uppdraget stöd-möjlighet förlängaönskvärt meddet att somenvore

avslutande. Enefter tvångsvårdensdetta fortgår tidså att enperson
enlighet med såväldetta ihärför självklartförutsättning ärär att

önskemål.stödpersonenspatientens som
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överväganden9.6 och förslag

Ett beslut tvångsintagning för psykiatrisk vårdom av en person
innebär frihetsberövande sker, vilketatt ett mycketär allvarligtett
ingripande i den enskildes integritet och rörelsefrihet. I förarbetena till
LPT och LRV konstaterades patient med allvarlig psykiskatt en en
störning skör och sårbarär och han befinner sig i mycketatt utsatten
situation tvångsvårdnär kommer i fråga. Det inte ovanligtär att
patienten vid tvångsintagning står mycket socialten utan ettensam
kontaktnät. Det kan ha varit det anhörigasättet till patienten haratt
tagit initiativ till tvängsintagningen och detta kan i många fall leda till

Ävenkontakten mellan dem ochatt patienten bryts. i de fall där
ledapatienten har begått allvarligt brott kan dettaett till kontaktenatt

med anhöriga och bryts.vänner Att stå alldeles görensam en
tvångsintagning svårare förännu patienten. Det därför angelägetär att
ingripandet förenat medär möjligastörsta rättssäkerhetsgarantier.
Patienten har dessutom ofta behov stöd i samband medett attav
rättslig prövning sker tvångsförutsättningama. Att stödpersonav en
spelar mycket viktig roll för den tvängsintagne patienten haren
vitsordats vid bl.a. hearing med anhöriga och patienter. Det därförär
viktigt alla patienter skulle kunna bli hjälptaatt Stödpersonsom av en
verkligen erbjuds denna möjlighet.

Resultatet Socialstyrelsens utvärdering rapporteringen frånav av
avslutade vårdtillfällen under perioden den 1 oktober 1996-den 31

1997 visar fortfarande endast begränsadatt andel demars en av
vårdas med tvång erhåller stödperson. Det antalpersoner som

patienter inte har erbjudits Stödperson har emellertid minskatsom
betydligt sedan den tidigare gjorda utvärderingen Socialstyrelsen.av
Fortfarande det emellertidär endast liten andel de tvängsvårdadeen av
patienterna får stödperson.som

Det kan naturligtvis förhålla sig på det detsättet nuvarandeatt
i fungerar bra så tillsystemet vida denstort sett verkligen villatt som

ha stödperson också får sådan utsedd och de inte vill haen atten som
något stöd inte heller känner sig tvingade till detta. Det självklartär
mycket viktigt Stödperson inte tvingas påatt patient. Manen en
måste också beakta många patienter vårdas under så kortatt tid deatt
kanske inte det meningsfullt med stödperson. kanDetanser vara en
också finnas praktiska svårigheter med fä på stödperson påatt tag en
kort tid. Enligt vad har framkommit det emellertid såär fåsom
patienter får Stödperson det finns anledning allaattsom att anta att
patienter skulle vilja ha stödperson utsedd inte får dennasom en
möjlighet. I proposition 1994/95:194 uttalade regeringen det äratt
angeläget åtgärder vidtas för förbättraatt möjligheterna föratt
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tvångsvårdade psykiskt störda få stödperson utsedd.att en
Det inte helt klart det innehållet i bestämmelsernaär ärom om

Stödperson eller det tillämpningen dessa bestämmelserärom av som
orsaken till Stödperson förekommer endast i begränsadär att ut-

sträckning. Nuvarande bygger informationen rättensystem att om
till stödperson går fram till patienterna. Som har chefs-nämntsovan
överläkaren skyldighet informera patienten hans fårättatt atten om

stödperson utsedd så patientens tillstånd tillåter detta och isnarten
vissa situationer chefsöverläkaren skyldig anmälan tillär göraatt en
förtroendenämnden.

Efter chefsöverläkarens anmälan det förtroendenämndens sakär att
stödpersonen. I de fall där det finns uttrycklig begäranutse en av

patienten få stödperson, också stödperson. detNäratt utsesen en
gäller de fall där chefsöverläkaren alltid skall anmälan tillgöra en
förtroendenänmden patienten har uttryckt önskanoavsett attom en om
få stödperson, chefsöverläkaren ansöker till länsrättennärt.exen om

fortsattmedgivande till tvångsvård, har det framkommit handlägg-att
ningen inte enhetlig hos de olika förtroendenämnderna.är

förtroendenämndEn har anfört nämnden i sådant fallatt ett
kontaktar patienten eller vårdavdelningen, för efterhöra patientensatt
vilja, endast chefsöverläkaren finnshar han detangett att attom anser

förordnaskäl stödperson. Om inte chefsöverläkaren har anförtatt en
sådant skäl fimis, skickar förtroendenämnden ansökningsblankettatt en

till den enskilde patienten. Patienten har möjlighet ansökaatt om
själv fyllastödperson i denna ansökan. Det har dock visatattgenom

sig patienterna ofta inte skickar tillbaka ansökningsblanketterna. Enatt
förtroendenärrmd har anfört i de fall anmälan kommer inatt,annan en

från chefsöverläkaren till följd den obligatoriska anmälningsskyldig-av
heten, nämnden alltid kontakt med patienten eller vårdavdelningentar
såvida inte chefsöverläkaren i sin anmälan patienten nejatt sagtuppger

få chefs-till stödperson utsedd. Praktiskt sker dettaatt atten genom
överläkaren kryssar för särskilt förtrycktaalternativ i denett an-
mälningsblankett utarbetats. På blankett skall chefs-dennasom
överläkaren fylla i villpatienten har uttryckt han haattom en
stödperson utsedd eller det svårt bedöma vad patientensär attom

fallönskan I de där det har det svårt vadär. är avgöraangetts att att
patienten vill förtroendenärnnden alltid kontakt med den enskildetar
patienten eller vårdavdelningen för försöka reda på patientenatt ta om
vill ha stödperson. Av de patienter nämnden på detta sätten som
kontaktar vill uppskattningsvis tredjedel ha stödperson.en en

Vad särskilt anmärkningsvärt det gäller chefsöverläka-är närsom
obligatoriska anmälningsskyldighet vid bl.a.stödpersonrens om

tvångsvårdansökan till länsrätten medgivande till fortsatt är attom
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resultatet den tidigare presenterade enkäten till förtroendenämn-av
derna visar det förekommer chefsöverläkarenatt inteatt någongör
anmälan i dessa fall, patienten inte uttrycker vilja hanom atten
önskar Stödpersonatt utses.

Av det anförda följer det kan ha betydelseatt förstorsom om
stödperson chefsöverläkarenär fullföljerutses sin informa-om
tionsskyldighet patienten hur förtroendenämndernaävengentemot men
helt praktiskt hanterar anmälan chefsöverläkaren stödpersonen av om
i de fall då det obligatorisktär sådan anmälan skallatt göras.en
Situationen skulle säkert kunna förbättras väsentligt med ökade
tillsyns- och informationsinsatser pâ omrâdet. En åtgärd i denna
riktning intensifieraär informationen till chefsöverläkareatt om
patientens till stödpersonrätt och de skyldigheter chefs-om som
överläkaren har enligt 48 § LPT och 30 § LRV. I Socialstyrelsens
utvärdering har det framkommit vissa chefsöverläkare har avböjtatt

stödpersoner förordnas med hänsynatt till patienten i stället fåttatt en
kontaktperson utsedd. Detta ligger knappast i linje med de krav
bestämmelserna i LPT och LRV uppställer.

Det också viktigtär förtroendenämnderna hanteraratt anmäl-
ningarna från chefsöverläkaren på enhetligt och bra Ettsätt.ett sätt är

verkar föratt rutin innebär det alltidman en attgemensam som av
chefsöverläkarens anmälan förutom chefsöverläkarens inställning skall
framgå vilken inställning patienten har till få stödperson elleratt en

det svårt bedömaär vilken inställning patienten har.att I de fallom
där förtroendenänmdema får beskedet det svårt bedömaäratt att
vilken uppfattning patienten har eller det föreligger några andraom
oklarheter bör förtroendenänmden direktkontakt med patiententa en
eller dennes kontaktperson på avdelningen för försöka reda påatt ta
vilken uppfattning patienten har i frågan.

Frågan emellertid detär tillräckligt med ökadeär tillsyns- ochom
informationsinsatser eller det bör ske ändring gällande reglerom en av
för ytterligare stärka patientens möjligheter tillatt få stödpersonatt en
utsedd.

Enligt gällande regler i 48 § LPT och 30 § LRV skall chefs-nu
överläkaren så patientens tillstånd tillåter det informerasnart patienten

hans få stödpersonrätt utsedd. En första frågaattom atten ta
ställning till det riktigastär detär chefsöverläkarenär harattom som
infonnationsskyldigheten patienten eller förtroendenämn-gentemot om
den, skall stödpersonen, bör åläggas denna in-utsesom senare
formationsskyldighet. Det har framförts till kommittén detatt vore
lämpligare informationsskyldigheten låg hos förtroendenänmdema.om
Som skäl härför har anförts det då tydligare framgår för patientenatt

med stödperson fristående frånatt är vården.systemet Från för-



StödpersønerSOU 1998:32

troendenämndshåll har dock framfört rådande där detatt system,man
chefsöverläkaren skall infonnera patienten, bör gällaär ävensom

finnasfortsättningsvis. Det kan skäl för förtroendenåmnden skallatt
åläggas informationsskyldighet, det gäller signär närmaattmen en

och bedöma det meningsfullt lämna viktigsvårt sjuk patient när är att
måste uppgift lämpadinformation till denne detta är mestvara en som

vårdpersonal. Informationsskyldigheten därför ligga kvar hosför bör
chefsöverläkaren.

fördet gäller hur skall förbättra möjligheten psykisktNär enman
störd få Stödperson utsedd utgångspunkt påäratt attperson en en man

skärper informationsskyldigheten för chefsöverläkarennågot sätt upp
beträffande tillpatienten patientens stödperson. Man kanrättgentemot

tänka det tidsfrist inom vilken chefsöverläkaren harsig sättsatt en
informera patienten hans till stödperson. Enligtskyldighet rättatt om

bestämmelser skall sådan information ske så patien-nuvarande snart
kunna föreskriva sådantillstånd tillåter detta. Man skulle atttens

från intagningstillfållet.information skall ske inom vecka Deten
många gånger patientens tillståndförekommer emellertid säkert att

meningsfullt lämna sådan information inom viss tidsfrist.detgör att en
Nuvarande regel information skall ske till patienten såatt snartom

tillstånd tillåter detta bör därför kvarstå. kan tänka sighans Man även
chefsöverläkaren i samband med informationföreskriva att attatt om

skall ha skyldighet följa informationen ochstödperson attges en upp
stödperson. Såfå besked patienten han önskarförsöka ett enav om

kan finnas risk för in-sker säkert ofta redan i dag det attmen en
villställs inför direkt fråga hanformation patientenutan att omenges

ha stödperson.en
möjlighetenskapa förutsättningar för förbättraEtt sätt att attannat

obligatoriskt förordnai princip detfå stödperson göraär attattatt en
fall tvångsintagningar, inte patientenStödperson i alla ut-omav

skäl till sådantavböjer få stödperson utsedd. Somtryckligen ettatt en
för psykiatriskanföras beslut tvångsintagningkan att ettsystem om

rättssäkerhetsgarantier måsteså ingripande alla tänkbaravård är att
Stödpersonsådan rättssäkerhetsgaranti dåuppfyllda. En är att envara

sådant förslagmöjligt efter vårdens inledande. Ettså snartutses som
patientenpå det i samband medskulle kunna konstrueras sättet att att

patienten intetvångsintagen förordnas Stödpersonblir ut-en om
det intepatientens tillstånd så dåligttryckligen avböjer det. Om är att

sådant erbjudande, får tillmeningsfullt framställa väntaär att ett man
framställas. Socialstyrelsen hartillståndet förbättrats så frågan kanatt

tillgodoses börpatientens till stödperson skallframfört för rättatt att
obligatoriskt tvångsvård.stödperson vidvara

framfört dehar emellertidFlertalet förtroendenänmderna ärattav



268 Stödpersoner SOU 1998:32

tveksamma till införa obligatorium. Man förut-att ett attmenar
sättningen för stödpersonen skall den den äratt vara resurs som
avsedd såväl patienten stödpersonen positivtär äratt attvara som
inställda till varandra. Vidare förutsättning för det Skallär att atten
rekrytera stödpersoner de känner sig efterfrågade. Mot obligato-att ett
riskt förordnande talarStödperson patienter i allmänhet haräven attav
hjälp med sina angelägenheter ytterligare tidigareSomav personer.
har det ganska vanlig företeelse kontaktperson,nämnts är atten en

Skall hjälpa patienten med personliga och praktiska angelägen-Som
heter, för patienten bland vårdpersonalen. rättsligaNär det gällerutses
angelägenheter har patienten möjlighet få råttshjälpatt ettgenom
offentligt biträde. närvarande pågår försöksverksamhetFör medäven
personligt ombud för psykiskt störda, skall ha till uppgift attsom
bevaka den psykiskt störde behov uppmärksammas ochatt personens
för de olika samhällsinsatserna samordnas.att

framgårSåsom vad har finns det beaktansvärda skälsagtsovanav
både för och i princip det obligatoriskt förordnagöraemot att att en

Ävenvid tvångsintagning för psykiatrisk vård.Stödperson om en
gånger viktig korta vårdtiderStödperson säkert många vidär även

allt främst vid längre vårdtider Stödpersonmåste det trots vara som en
betydelsefull inte för måste medhar roll, minst räknaatt attmanen

det viss tid för patienten och stödpersonen etableratar atten en
vårdtider framstår det därför särskilt viktigtkontakt. Vid långa som

Stödperson patienten inte uttryckligen avböjer det,förordnaatt en om
många falleftersom behovet stöd och hjälp i ökar längre tid somav

går patienten inte har möjlighet leva vanligt liv inär uteatt ett
samhället.

fortfarandekommer i kap. föreslå patienten harVi ll när ettatt att
följd allvarliga psykiska störning,psykiatriskt vårdbehov till sinav

kvalificerad dygnetruntvård,behov kan tillgodosesdetta utanmen
chefsöverläkarens ansökan kunna förordnaskall länsrätten på om

villkor. Särskilda villkor skall bestämmasvärd med särskildaöppen
bl.a. med hänsyn till patientens psykiska och fysiskadet behövsom

vårdpersonliga Säkerhet. En överföring tillhälsa eller öppenannans
särskilda villkor innebär den sjukhusbaserade vårdenmed ersättsatt

sjukvårdsin-vård boendet eller på utanförmed i det sättannategna
förordnar vård med särskildarättningen. länsrättenNär öppenom

fylla viktig funktion för patienten. Detvillkor kan stödperson ärenen
för redan förordnadSkapa förutsättningardärför viktigt att att en

sjukhusbaseradeverksamhet denStödperson kan fortsätta sin när
förordnas vidvård och Stödperson kanvården övergår i öppen att en

redan har skett.övergång till vård, så inteöppen om
förtroendenänmderna framkommitenkäterna tillDet har attgenom
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ochfullgörsalltidinforrnationsskyldigheten inteobligatoriska attden
olika efter detanmälanhandläggning ärförtroendenärrmdernas attav

anförda dettill detMed hänsynnärrmden. ärkommit tillsådan inen
skyldighet enligtsinchefsöverläkarna informerasviktigt att om

bör26 § LRV. Dettastycket LPT ochandrai 31 §bestämmelserna
skalldet i lagenVi föreslårförsorg.Socialstyrelsensske attgenom

förtroendenämndentillsin anmälanchefsöverläkaren iföreskrivas att
stödperson.vill hatill haninställningpatientensskalläven enomange

inställningpatientensförtroendenänmden,föreslår vidareVi att om
skyldigskallanmälan,chefsöverläkarensframgår attklartinte varaav

patientenefterhöraförvårdavdelningenellerpatientenkontakta att om
förfaringssättdettaGenom attstödperson. garanterasvill ha en

erbjudandeinförställssituationernämndaalltid ipatienten ett om
ställning till.fåraktivthanStödperson tasom

tvångsvård ochpsykiatrisk14721991förordningenEnligt 2 § om:
särskildförchefsöverläkarenskallvårdrättspsykiatrisk att ensvara

Chefs-och LRV.i LPTpatienterdeförteckning förs över avsessom
patient,sådanjournalen för utövertillocksåöverläkaren skall att ense

föreskrifteroch1985:562patientjournallagenföljervad somavsom
uppgiftbl.a.innehåller närlagen,följd dentillmeddeladeär omav

30 §ellerstycket LPTförstaenligt 48 §upplysningarfåttpatienten
med-Stödpersoninformationbl.a.dvs.stycket LRV, närförsta om

ändrasförordningenibestämmelsernänmdaföreslårdelades. Vi att
journaleniskyldighetskall hachefsöverläkaren även attsåpå sätt att

stödperson.i fråganpatienten harinställningvilkenanteckna om
vårdpersonalanhöriga,patienter,tagitsharfrågaEn upp avsom

Enligtstödperson.uppdragetlängdenstödpersoneroch är som
pågår. Omtvångsvårdenså längeuppdragetpågårreglernuvarande
såledesdetinnebärenligt HSLfrivillig vårdi attövergårtvångsvården
självklartkanuppdrag. Dettafrån sittentledigasskallstödpersonen

hjälpbehovPatientenspatienten.olyckligt förgångermånga avvara
med tvångvårdashanendastintestöd kanoch styrt omvara avanses

efterboendetillflyttar hempatientenLikasåfrivilligt. egetnäreller
fungerandevälolyckligtdettvångsvårdsperiod kan att envaraen

patientenhemflyttningenVid mötsbryts.stödpersonmedkontakt en
harhjälp. Detberoendefallmångadå iochproblem är avnyaav

stödpersonenochpatientenovanligtheltinteframkommit det är attatt
hartvångsvårdenefter detfrivilligkontakten väg även atthåller

bör finnasdetframförtshållfrån fleraemellertidhar attupphört. Det
tidfortgåstödpersonlåta uppdragettillmöjlighetlaglig att ensomen

har beslutat öppende fall länsrättenavslutande. Ivårdensefter om
eftersomproblem,dettainteuppkommervillkorsärskildavård med

vârdform, ärunder dennabeståskallstödpersonuppdraget somsom
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del tvångsvården.en av
Enligt 10§ SoL kan socialtjänsten kontaktperson medutse en

uppgift hjälpa den enskilde iatt personliga angelägenheter, denom
enskilde begär det eller samtycker till det. Det förekommer att en
Stödperson för patient efter vårdens avslutande förordnasen att vara

kontaktperson för patienten. Det har också framförts till kommitténen
bör skapa däratt samordning deett olikasystem insatserna förman av

den enskilde patienten förbättras. Det givetvisär vikt detstor attav
stöd med psykiska problem präglas kontinuitetsom ges en person av
och trygghet. finnsDet därför skäl talar för slags "stöd/-attsom en
kontaktperson" skall kunna förordnas för hjälpa patienten såvälatt
under tvångsvården därefter.som

frågaEn kan ställas i detta sammanhang sådanärsom om en
"stöd/kontaktperson bör förordnas och myndighet. Somav en samma

har det landstingetsär förtroendenämndersagts förordnarovan som
stödpersoner och kommunernas socialnänmder förordnar kontakt-som

Ett förslag kommunernasär socialnämnderatt helapersoner. övertar
verksamheten och förordnar har till uppgift hjälpaen attperson som
och stödja psykiskt sjuk under dennes tid på värdinrätt-en person
ningen och dennes tillvaro därefter. Mot detta kan anföras att
förtroendenämndema alltsedan LPTzs och LRV:s tillkomst har byggt

välfungerande verksamhet med stödpersoner och det därförupp en är
tveksamt efter så kort tid ändra dettaatt Ett lösasystem. sättannat att
det diskuterade problemet föreskrivaär stödpersons uppdragatt att en
pågår viss tid, förslagsvis månad efter tvångsvårdens avslutandeen en
och förtroendenänmden i samband medatt uppdragets avslutande,
under förutsättning patienten medger det, skall underrättaatt social-
nämnden stödpersonsuppdrag håller påatt avslutas.ett Social-om att
nämnden får därefter i uppdrag ställning till uppdraget böratt ta om
övergå till uppdrag kontaktpersonatt enligtett socialtjänst-vara som
lagen. En förutsättning för förslaget den tänkteär stödpersonenatt
redan han åtar signär sitt uppdrag stödperson villigär ävenattsom
ställa kontaktperson inget oförutsett inträffar. föreslårViupp som om

nuvarande lag ändras på detatt .sättet patienten och stöd-att om
samtycker, skall stödpersonsuppdraget fortgå månad efterpersonen en

tvångsvårdens avslutande. Vi föreslår vidare patienten ochatt, om
stödpersonen samtycker, förtroendenänmden skall underrätta social-
tjänsten uppdraget stödperson håller på avslutasatt ochom attsom att
det finns önskemål uppdraget skall överförasett tillatt attom ettvara
uppdrag kontaktperson enligt SoL. Om så sker, bör det innebärasom

kostnadsansvaret för åtgärden övergåratt från landstingen till
kommunernas socialtjänst.
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information till stödpersonerSärskilt9.7 om

omständigheterärende rörandeinitiativhar i påJO upptagetett eget
regionvårdsenhet lämnaträttspsykiatriskfrånavvikningvid en

JOtvângsvårdslagstiftningen.psykiatriska gördensynpunkter
3220-1993.bedömning JOföljande

och harfristående rollfrån sjukvårdenStödpersonen har atten
personliga frågor.och stöd imed hjälptillhandagå patienten

avse sammanhänger medåtgärderolika rättsligaBiståndet kan som
myndighetermed socialatvångsvården och kontakter även rentmen

bostad.i dennesfölja patientenåtgärderpraktiska attsom
innebäruppgift. UppdragetgrannlagaharStödpersonen en

patienten gånger känsligaolika, mångainombiträdaåtaganden att
främsttill stödpersonförutses detfår därförområden. Det utsesatt

psykiatriska vårdendenarbete inomerfarenhet frånmedpersoner
understödpersonfrånutgårsocialtjänsten. Lageneller att en

Därförhälsotillstånd.patientensfår viss informationuppdraget om
hälsotill-patientensför stödpersontystnadspliktföreskrivs omen

sjukvårdsperso-medgerregelfinns det ingenstånd. Däremot som
patienten. Frågantill stödpersoneninformationnal lämnaatt om

lagstiftningen.förarbetena tillunderheller berörtshar inte
nödvändigtsynpunkterfrån olikafall där det ärkan finnasDet

informationingåendeförhållandeviserhållerstödpersonenatt en
inforrnatio-det dessutom krävasfall kandessapatienten. I attom

antagligen lösasfråganOfta kanläkare.lämnas genomav ennen
Naturligtvis böruppgiftslänmandet.samtycke tillpatientenatt ger

honomuppgifterhemligainformerasså fall patienteni att omom
ändå vill hahanbedömasjälvDärmed får hanlämnas ut. enom

utsedd.stödperson -

förtroendefull kontaktömsesidigbyggerStödpersonsinstitutet en
beslut kani JO:sSåsomstödpersonen.ochmellan patienten anges

ofta lösastill stödpersoneninformationnödvändigfrågan genomom
förekommeruppgiftslämnandet. Dettillstånd tillpatientenatt ger
vetskapskall hastödpersonenvillpatienter inteemellertid attatt om
allt detframföraktuellt kanske närkanbakgrund. Dettaderas vara

brott.skyldiga tillgjort sigharLRV-patientergäller ett grovtsom
Även vidintegritet måstebehov vägapatientens tungtavom

viljapatientensskall få lämnasinformationavvägningen ut motom
ansvarig läkareförmöjlighetbör finnasfall då detfinnaskan det en

stödpersonen. Deinformation tillsekretessbelagdlämna utatt
förtroendenämnderkommitténtillframförtsharsynpunkter avsom
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och vårdpersonal tyder inte på avsaknaden möjligheten lämnaatt attav
känslig information patienten till stödpersonen problemär ettom stort
inom vården. Om patient bedöms aggressiv, har personalenen som
situationen under uppsikt vid patientens kontakter med stödpersonen.
Detta hindrar inte det kan finnas fall vid vård enligtatt LRV då det
bör finnas möjlighet lämna sekretessbelagd informationatt uten om
patienten till stödpersonen. Det gäller fall då det viktigt patientenär att
får stödperson då det för stödpersonens säkerhet nödvändigtären men

viss information patienten lämnasatt Stödpersonens säkerhetut.om
måste då väga patientensän integritet. Patiententyngre får vidanses
avvägningen han vill ha Stödperson med i beräkningentaom en att
stödpersonen kan få del sekretessbelagda uppgifter honom.av om
Lagtekniskt kan vad här förordas komma till uttrycksom attgenom
det i anknytning till bestämmelserna Stödperson föreskrivsom en upp-
giftsskyldighet jfr. kap.14 1 § sekretesslagen för behandlande läkare

lärrma sekretessbelagda uppgifteratt patienten iut den utsträckningom
kan påkallat för stödpersonen skall kunna fullgöra sittattsom anses

uppdrag. Vi föreslår det införs bestämmelse i LRV medatt en
innebörden chefsöverläkaren får lämna sekretessbelagdaatt ut

hänsynuppgifter patienten, det med till stödpersonens ellerom om
personliga säkerhet bedöms nödvändigt.annans

9.8 Stödperson behövs inte vid LVU-vård

Såsom har skall kommittén det iöverväga LVU skallsagtsovan om
införas möjlighet för den få stödperson i de fall denatten unge unge
lider psykisk störning.av en

Enligt 1 § andra stycket LVU skall den under år18 beredasärsom
vård enligt denna lag, någon de situationer i 2 ellerom av som anges
3 § föreligger och det kan behövlig vård inte kan denantas att ges

med samtycke den eller dem har vårdnaden honomunge av som om
och, den har fylltnär år,15 honom själv. I tredje stycketunge av
nyssnämnda bestämmelse föreskrivs vård med stöd 3 § fårävenatt av
beredas den har fyllt 18 år inte 20 år, sådan vård medsom men om
hänsyn till den behov och personliga förhållanden i övrigt ärunges
lämpligare någon vård ochän det kan behövlig vårdantas attannan
inte kan med den samtycke. Enligt 2 § LVU skall vårdges unges
beslutas det grund misshandel, otillbörligt utnyttjande,om av
brister i eller något förhållande i hemmet finnsannatomsorgen en
påtaglig risk för den hälsa eller utveckling skadas. Enligt 3 §att unges
nyssnämnda lag skall vård beslutas, den sin hälsautsätterom unge
eller utveckling för påtaglig risk skadas missbrukatten genom av
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verksamhet eller någotberoendeframkallande medel, brottslig annat
beteende.socialt nedbrytande

införas möjlighet tillbedöma det bördet gällerNär attatt enom
beaktas det redan finnsvid vård enligt LVU börfå Stödperson atten

Vid rättsligagällande regler.till hjälp för den medmöjlighet unge
offentligt biträde.den till hjälpangelägenheter har rätt ettavunge

få utsedd kontakt-möjlighet enligt 10 § SoLfinnsVidare att enen
personligaenskilde meduppgift hjälpa denhar till attperson, som

behandlingshem ellerpåOm den vistasangelägenheter. ett annanunge
kan bistå den Denfinns det därinstitution, unge.personer som

medtillsammanssåledes redan finnstill stödmöjlighet utgör, attsom
psykiatrisk diagnosharsällsynt dentorde relativtdet att unge envara

övervägande skäl talarenligtaktuellt med vård LVU,det blirnär att
vård enligt dennaStödperson vidinföra möjlighet tillför inteatt en

enligtbereds vårdoch ungdomarkan de barnlag. Tilläggas att som
kanoch det knappastproblem något slagallmänhet harLVU i attav

harenbart för demStödpersonmotiverat utseatt som enenanses
diagnos.psykiatrisk
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tvångsvårdBehandlingen under10

stället för be-skall användas ivårdplanföreslår: BegreppetVi
enligt ochvården LPThandlingsplan eftersom planeringen av

behandlingsåtgärdermedicinskaomfattarinte baraLRV utanrent
från social-många fall insatseromvårdnadsåtgärder iockså samt

tjänsten.
skall tyd-vårdplanenändamålet medföreslår vidareVi att

och LRV.liggöras i LPT
skall ställas påKrav

behandlingsåtgärder och andraskall redovisa devårdplanenatt
syftet med tvångsvårdenförbedöms nödvändigainsatser attsom

iklara levaskall kunnaoch för patientenskall uppnås att uteatt
upphörande,efter tvångsvârdenssamhället

tillfällen ochåterkommandeskall vidvårdplanen omprövasatt
behövs,detrevideras när samt

denochfrån socialtjänstenbehov insatserpatientensatt av
skall klarläggas.och sjukvårdenkommunala hälso-

skallbestämmelseallmänföreslår också det iVi att angesen
kontrollåtgärder vidochtvångs-för användningenriktlinjer av

bestämmelse skalldenna allmännaenligt och LRV. Ivård LPT
fastslås

endast patientenfår användastvångsåtgärderatt genom enom
frivilligtförmåsinte kananpassad informationindividuellt att

medverka,
omfattningifår användas än ärtvångsåtgärder inte störreatt som

tillmedverkafrivilligt skall kunnapatientennödvändigt för att
behandling,vård och

proportionstå i rimligtvångsåtgärder skallanvändningenatt av
åtgärden,uppnås medbörvadtill ansessom

till-användas dessaåtgärder skall äringripandemindreatt om
räckliga samt

medmöjligt ochså skonsamttvångsåtgärder skall utövasatt som
han intepatienten såhänsynstagande till utsättsmöjliga attstörsta

och integritet.sin värdighetkränkningför onödig av
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10.1 Inledning

Regleringen den psykiatriska tvångsvården i LPT och LRV syftarav
till minska användningen tvångsvårdatt och tvångsåtgärder, stärkaav
samhällsskyddet och öka rättssäkerheten. I LPT och LRV har därför
införts särskilda regler vilka tvångs- och kontrollåtgärdersom anger

får användas i samband med tvångsvården. Krav ställssom att en
behandlingsplan skall för behandlingenupprättas patienterav som
tvångsvårdas

.
Socialstyrelsen fann vid sin utvärdering år 1992/93 syftet medatt

tvångsvårdslagstiftningen i utsträckning hade uppnåtts.stor Detta
gällde dock inte användningen tvångsâtgärder vid tvångsvård. Iav

till regeringen framhöll Socialstyrelsenrapporten emellertid den tidatt
stått till buds för utvärderingen inte hade givit underlag försom att

kunna bedöma lagstiftningens effekter fullt ut.
Tvångspsykiatrikommittén skall i första hand behandla frågan om

det grundläggande syftet med lagstiftningen har uppnåtts. Hit hör att
utvärdera användningen tvångsåtgärder har minskat i avseddom av
utsträckning. Vi skall uppmärksamma eventuella problem med till-
ämpningen lagstiftningen i vid mening och föreslå lämpligaav
åtgärder. vårtI uppdrag ingår särskilt huröverväga behandlings-att
planeringen kan tydligare ochgöras stärkas i lag vilka kravsamt som
bör ställas behandlingsplaneringen för syftet med tvångsvårdenatt
skall uppnås. Vi skall samtidigt utreda och analysera behovet andraav
tvångsåtgärder dem reglerasän i LPT och LRV. I direktivensom

det gäller frågan kunna användaatt andra åtgärderanges att änom
medicinering, fastspänning och isolering mycket aggressivaav
patienter. Det vi i detta sammanhang skall analyseraatt deanges
svårigheter tillgången till telefon kan upphov till det gällernärsom ge
maniska patienter.

10.2 Gällande rätt m.m.

10.2.1 HSL

I HSL regleras landstingens och kommunernas för hälso- ochansvar
sjukvården. Föreskrifter landstingens och kommunernasges om
vårdskyldighet deras planeringsansvar och skyldighetsamt om att
samverka i planeringen och utvecklingen hälso- och sjukvården.av
Det fastslås planeringen skall ske med utgångspunktatt i befolkningens
behov hälso- och sjukvård och samverkan skall ske bl.a. medattav
andra samhällsorgan.



277tvångsvårdunderBehandlingen1998:32SOU

bestämmelserallmännaHSL§§27-31da-22I 2 samt ges
Bestämmelserna ärsjukvården.ochpå hälso-kravochmål förom

dentillgodoseoch skallsjukvårdoch atthälso-allförgemensamma
lätterbjudervårdgivarensjukvårdochhälso-bedriver ensom

medvårdenvård ochoch säkergodkvalitativt atttillgänglig, ges
människansenskildaför denvärde ochlikamänniskorsför allarespekt

värdighet.ochintegritetsjälvbestämmande,
ställs bl.a.Krav

utrustningoch denlokalerpersonal, dedenfinnasskalldet somatt
d §,2vård skall kunnagodförbehövs att ges

högtillgodoserdenorganiserad såskall attledningenatt vara
kostnadseffek-främjarvårdenkvalitetgodochpatientsåkerhet samtav

§,tivitet 28
§,29verksamhetenför samtnågonskall finnasdet svararatt som

fortlöpandeochsystematisktskallverksamhetenikvalitetenatt
31 §.säkrasochutvecklas

LRVochLPT10.2.2

psykiatriskgäller alli HSLföreskrifternaerinras§ LPTI 1 attom
föreskrifterkompletterandeinnehålleroch LRVvård. LPT om

ochfrihetsberövandemed annatförenadvårdpsykiatrisk ärsom
behandlingsplaneringen,bestämmelser§§ LPT16-24tvång. I omges

kontrollâtgärderochtvångs-och debehandlingenmedicinska somden
LRVenligt 8 §gällerBestämmelsernatvångsvård.underanvändasfår

vård.rättspsykiatriskviddelartillämpligai

Behandlingsplan

efter detbehandlingsplan upprättas snarastskall§ LPTEnligt 16 en
skallmöjligtdetlångttvångsvård. Så ärförtagits inharpatientenatt
skalllämpligtdetNär ärmed patienten.samrådiplanen upprättas

patientenmedsamrådnärstående. Idennesmedocksåskesamråd
socialtjänsten.frånstödbehovhardenneklarläggasskall det avom
1990/91:58prop.tvångsvårdslagstiftningentillförarbetena s.I

vilkaochbehandlingsplanenmedändamåletkommenteras255-256
behandlingspla-plan. Detsådan attställasbörkrav angesensom

påsiktemedbedrivstvångsvården attsäkerställatillsyftar attattnen
behovvidsjälv,för sigkunnaskalldet gårsåpatienten tasnart ansvar

ellerverksamhetenpsykiatriskadenfrånformerfrivilligastöd imed
patientensframgådärförbörplanenAvsocialtjänsten.exempelvis
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behandlingsbehov och personliga förhållanden. Planen bör också så
långt det möjligt belysaär patientens behov arbete, utbildning ellerav

sysselsättning behov bostad.annan samt Planen skall kunnaav
efter de förändringar kan inträffa underanpassas den tid patientensom

vårdas på inrättningen. Det framhålls det viktigtäratt patienten iatt
den mån hans psykiska tillstånd medger deltar i planeringen vårdenav
och samråd sker med anhörigaatt och andra stårpersoner som
patienten i dennära mån sekretessen inte hindrar sådan kontakt.en
Det uttalas i god tid bör planeraatt för det stöd och denman be-
handling patienten kan behöva efter vistelsen på vårdinrättningen.som
I samråd med patienten skall därför klarläggas denne har behovom av

frånstöd socialtjänsten. I vissa fall kan det också finnas behov attav
andra myndigheter eller kontaktas, arbetsförmedling ellert.ex.organ
omsorgsnämnd. En kontakt med socialtjänsten eller andra myndigheter
eller förutsätter patienten införståddäratt med detta.organ

Enligt 2 § 6 förordningen 1991:1472 psykiatrisk tvångsvårdom
och rättspsykiatrisk vård skall journalen för patient vårdas meden som
stöd LPT eller LRV innehålla behandlingsplanen.av

Medicinsk behandling

Den medicinska behandlingen under tvångsvården skall efterges
principer gäller för frivillig psykiatrisk vård.samma En tvångsin-som

patient skall vårdtagen och behandling under etiska ochsamma
vetenskapliga betingelser andra sjuka förarbetenaI tillsom personer.
tvângsvârdslagstiftningen prop. 1990/91 :58 75 övervägde departe-s.
mentschefen frågan lagreglering behandlingen under tvångs-om av
vård. Departementschefen framhöll hon i första hand vill förordaatt

anknytningnära till HSL och anförde vidare:en

Syftet med låta tvângsvårdslagstiftningatt knyta tillnäraen ny an
HSL bör HSL:s grunder för och kravatt god hålso- ochvara en
sjukvård får ökat genomslag på området för psykiatrisk tvångsvård.
Jag vill understryka föreskrift tvångskaraktäratt inte sätteren av
HSL:s grundregler spel. En tvângsföreskrift kan stöd förur attge
tillämpningen HSL:s vårdprinciper blir på visst begränsad.sättav
Den skall emellertid inte innebära därutöver frångåratt vadman
HSL uttryck för. Vården tvångsintagna bör inte kunnager be-av
drivas med bortseende från kraven pâ samråd så långt det möj-är
ligt på respekt för patientenssamt självbestämmande och integritet.

För behandlingen under psykiatrisk tvångsvård gäller kravet att
den sker i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfaren-
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åtgärdermedicinskadebegränsningi siginnebärhet. Detta aven
får vidtas.som

för psykiat-intagningbeslutunderströkDepartementschefen att ett om
någon slagsmedmedföra patientenfårtvångsvård inte auto-risk att

134.1990/91:58viljasin prop.behandlasockså skallmatik mot s.
psykiatriskadeninomviktigtdetframhöll honVidare är attatt man

behand-vissupplevelsertill patientenshänsyntvångsvården tar enav
1990/91 :58 135.möjligt prop.tvånganvänder så liteochling s.som

patientensrespekt förbestämmelsergrundläggandeHSL:s om
förockså principsåledesgälleroch integritetsjälvbestämmande som

skall därförönskemåltvång. Patientensmedskervårdden som
detställning görmöjligt. Hansdetså långtrespekteras är utsatta

sker i formerbehandlingenochvårdensärskilt viktigt att som
detvärdighet. Närochhans integritetmöjligt påså liteinkräktar som

närstående.patientensmedockså skeskall samrådlämpligtär
Enligt 17 §ovillkorligt.dock intesarnrådskravettvångsvårdVid är

Patientenskan ske.detmed patientensamråd närställs kravLPT
underlåtas. fallfår Isamrådsförfarandetillståndpsykiska avgör när ett

chefs-avgörandetträffasbehandlingensigpatientendå motsätter av
psykiater.erfarenelleröverläkaren en annan

skallbehandlingsåtgärdernavidare§ LPTI 17 att anpassasanges
syftet medangivnai lagenuppnå detförkrävstill vad attsom

ividarebestämmelsen kommenterasInnebördentvångsvården. av
1990/91:58 257:§ LPT prop.specialmotiveringen till 17 s.

syftebeskrivnatvångsvårdenstillskall skeanpassningKravet att
behand-varaktighetenochomfattningensåvälgäller arten avsom

behandlingsåt-såledesfårenskilda falletdetlingsåtgärderna. I en
hänsynmedförsvarbartingripande ärängärd inte sommervara

nämligentvångsvården,medändamålet attangivnatill det i lagen
vårdsådanbehovoundgängligapatientenstillgodose som gesav

fördet möjligtochsjukvårdsinrättning göraintagning påefter en
grund.frivilligpåbehandlingvidaremedverka tillpatienten att

Kvarhållningsrätt

vårdinrättningenslämnapatient hindrasfårEnligt 18 § LPT atten
vistas.skalldär haninrättningendeldenområde eller av

lämnahindraskanpatienteninnebär attKvarhållningsrätten att
med hjälppåeller sätt,inlåsningvårdinrättningen annat ex.genom

tvångsvårdslagstiftningen prop.tillförarbetenavårdpersonal. Avav
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1990/91 :58 framgår141 avsikten inte låsningsmöjlighetenäratt atts.
skall utnyttjas kontinuerligt endast i den utsträckning detutan ärsom
nödvändigt för hindra patienten från avvika. Enligt departe-att att
mentschefen har erfarenheten visat värden tvängsintagnaatt av
patienter i många fall kan bedrivas dörrarna och fönstrenutan att
kontinuerligt hålls låsta. Innebörden bestämmelsen kommenterasav
vidare i specialmotiveringen till 18 § LPT prop. 1990/91:58 259:s.

Möjligheten låsa patient sikte på den vårdavdelningatt tarom en
eller motsvarande där han vårdas eller själva vårdinrättningens
område. Patientens rörelsefrihet får däremot enligt denna be-
stämmelse inte begränsas inlåsning i enbart det därgenom rum
patienten vistas. Det föreligger självfallet inget hinder mot- - -

patienten möjlighet låsa sig själv,att på Iatt t.ex.ges natten.om
så fall kan det fråga lås vårdpersonalen vid behov kanvara om som

utifrån.öppna

Vid utövande kvarhållningsråtten har hälso- och sjukvårdsperso-av
nalen enligt 24 kap. 2 § brottsbalken bruka det våldrätt medatt som
hänsyn till omständigheterna försvarligt för hindraär tvångs-att en
vårdad patient avvika. Med stöd bestämmelsen kanatt personalenav
också bruka våld för upprätthålla ordningen patienten sigatt sätterom
med våld eller hot våld till eller påmotvärn sätt görannatom
motstånd.

Fastspänning

I 19 § LPT bestämmelser fastspänning med bälte eller liknandeges om
anordning. En patient får fast kortvarigtspännas det finnsom en
omedelbar fara för patienten allvarligt skadar sig själv eller någonatt

Om det finns synnerliga skäl får patienten hållas fastspändannan.
längre tid. Chefsöverläkaren skall då dröjsmål underrättautan
Socialstyrelsen detta. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFSom
1995:13 Underrättelse- och uppgiftsskyldighet vid psykiatrisk
tvångsvård och rättspsykiatrisk vård skall sådan underrättelse lämnas

chefsöverläkarens beslut innebär fastspänning under längre tid änom
fyra timmar. Vårdpersonal skall närvarande under den tidvara
patienten hålls fastspänd.

I 1990/91:58 141-142 berörs frågan vadprop. s. om som avses
med fastspänning med bälte eller liknande mekanisk anordning:



tvångsvård 281underBehandlingen1998:32SOU

ñxeringsanordningar.bältesliknandeolikaflerafinnsDet typer av
fast iden intagne säng.vanligen spännsFastspänning innebär att en

särskiltiellerden sängenkan sängenDet ett rum.egnavara - -
förekommer. EttanordningarlåsbarainteSåväl låsbara som-
stolen ochfixeras ibordbältetillalternativ är ett somsom

sigsittandeför denomöjliggör att resa upp.

till 19 § LPTspecialmotiveringenvidare iBestämmelsen kommenteras
patientfastspänning1990/91:58 260. Detprop. att av enangess.

böråtgärd,kortvarig ersättasalltidprincip snarastskall i somvara en
fårintepersonalresurserotillräckligaochinsatsermed andra att

absoluttid ärfastspänd längrehålls änpatientenmedföra att somen
specialmotiveringenEnligtfaresituationen.tillhänsynnödvändigt med

några timmar.eller högstnågonlängreanvändasinte änbältebör
tillgripasfårsjälvfallet aldrigfastspänningdetunderstryksVidare att

bestraffningssyfte.i

Isolering

patienthållamöjligheternabestämmelser20 § LPT attI enomges
isoleraspatient fårisolering. Enpatienter,från andraavskild s.

patientengrundnödvändigt pådetendast attär aggres-genomavom
andradevårdenförsvårarallvarligtbeteendestörandesivt eller av

fårTidentimmar.åttagäller högstisoleringbeslutEttpatienterna. om
chefsöverläka-beslutåtta timmarmed högst nyttförlängas avgenom

tidbestämdfår isoleringenskäl,synnerligafinnsdetOm avse enren.
dröjsmålskallChefsöverläkarenåtta timmar. utanöverstigersom

åttaisoleradhålls änpatientSocialstyrelsenunderrätta merom en
uppsiktfortlöpandestå underskallföljd. Patientenitimmar av

isolerad.hållstid hanunder denvårdpersonal
tvångsvårds-tillförarbetenauttalande ienligtisoleringMed avses

instängdhållspatient1421990/91:58prop.lagstiftningen att ens.
isolerings-särskilteller idetantingen ettpå rummetett egnarum,
alltidnaturligtvisframhållerDepartementschefen att nogamanrum.

syfteuppnå detpersonalinsatsermedmöjligheternabör sompröva att
LPT prop.till 20 §specialmotiveringenIisoleringsåtgärd avser.en

skall kommaavskiljandeavsikten261 är1990/91:58 attattangess.
idå främstochundantagssituationerianvändning endasttill rena

rutinmässigmedtillåtetdet inteunderstryks ärskyddssyfte. Det att
hellernaturligtvisavskiljandeochunderisolering, attnatten,t.ex.

bestraffningssyfte.itillgripasfåraldrig
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Besäksförbud

Sedan den januaril 1997 bestämmelser besöksförbud i lagenges om
1996:981 besöksinskränlcningar vid viss tvångsvård. Lagenom
omfattar besöksinskränkningar vårdinstitutioner och sjukvårdsin-
rättningar såväl i form generella besökstider besöksrestriktio-av som

i särskilda fall. Lagen gäller vid psykiatriskäven tvångsvård ochner
har bestämmelsen i 18 § andra stycket LPT,ersatt således harsom
upphört gälla. Beträffande dem genomgår rättspsykiatrisk vårdatt som
och anhållna, häktade eller intagnaär i eller skall förpassas till
kriminalvårdsanstalt fattas beslut besöksinskränkningarom av
Kriminalvårdsstyrelsen enligt bestämmelserna i 8 § andra stycket
LRV.

Ändringen i innebärLPT chefsöverläkaren inte längre fåratt
besluta inskränkningar beträffande besök hos patienten. Sådanaom
restriktioner beslutas huvudmannen för sjukvårdsin-numera av
rättningen. Beslut får fattas det nödvändigt medär hänsyn tillom
vårdens bedrivande, risken för överförande smitta eller skyddetav av
enskilda vårdtagares personliga integritet. Beslutet kan generelltvara
eller besök viss eller vissa Enligt lagen fåravse av en personer.
huvudmarmen också besluta allmänna och utvidgade besökstider.om
Beslut besöksinskränkningar och utvidgade besökstider fårom
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Förbud inneha viss egendomatt m.m.

I LPT också bestämmelser förbud inneha egendom kanattges om som
skada patienten själv eller någon eller till för vårdenannan vara men
eller ordningen på vårdinrättningen, däribland narkotika, alkohol-
haltiga drycker eller andra berusningsmedel 21 § första stycket LPT,

kontroll försändelser till patient inte innehåller egendomattom en som
patienten inte får inneha 22 § första stycket LPT, kroppsvi-om
sitation och ytlig kroppsbesiktning för kontroll patienten inte bäratt
på sig sådan egendom 23 § LPT omhändertaga ochrättsamt attom
förstöra viss sådan egendom det förbjudet innehaär 21 §attsom
andra stycket, 22 § andra stycket och 24 § LPT.
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försändelserKontroll av

det tillåtet alla brev och paketEnligt 22 § LPT öppnaär att som
för kontrollera försändelsen innehållerkommer till patient att omen

också tillåtetalkohol eller andra berusningsmedel. Detnarkotika, är
innehåller ellerkontrollera försändelse till patientenatt vapenom en

för skada patienten själv eller andra ellerkan användas attannat som
för vården eller ordningen vårdinrättningen. Däremottillvara men

granska det skriftliga innehållet i brev ellerdet inte tillåtetär att annan
försändelserhandling. inte heller tillåtet granskaskriftlig Det är att

från patient.en
framhålls kontroll och1990/91:58 147 reglernaI att omprop s.

utformade enbart med inriktning påkvarhållande försändelser är attav
behandlingen ochhälsa och nå framgång medskydda patienternas att

fårmed till patientens integritet, intekontrollen, främst hänsyn avse
Departementschefen framhåller dennaförsändelser från patienten. att

Europarådetsmed förordas iståndpunkt vadöverensstämmer som
skickaOm patientRekommendation No. R 83 2. attgenom enen

framhålls vidare,brottslig handling får detta, detförsändelse begår en
handling ochgäller beträffande sådanbedömas enligt de regler som en

vidtas därefter.

Teldonförbua

försändelser departements-kontrolltill fråganI anslutning tarom av
telefonera.patientensinskränkningar ichefen frågan rätt attomupp

till muntligpatient i princip hadepartementschefen börEnligt rätten
behandlingshänsynrestriktioner ochsärskildakommunikation utan av

beträffande telefonering.undantagföreligga skältorde det inte göraatt
således inteutnyttjandet telefon börbegränsning iNågon särskild av

tillåten.bör inteoch telefonavlyssningbeslutas,kunna vara

kroppsbesiktningytligochKroppsvisitation

kroppsbe-kroppsvisiteras eller ytligtpatientfårEnligt 23 § LPT en
påkallatdettill sjukvårdsinrättningen,kommer ärsiktigas, hannär om
skadligpå sig narkotika ellerinte bärkontroll hanför att annanav

ocksåpatient fårinneha. Enförbjudetegendom det är attsom
misstankevistelsen vârdinrättningen,underkontrolleras om

påträffas hos patienten.skallskadlig egendomuppkommer att
kroppsbesiktning får inteoch ytligKroppsvisitation göras mer
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ingående vad ändamålet med åtgärden kräver. All den hänsynän som
omständigheterna medger skall iakttas. Om möjligt skall vittneett
närvara.

specialmotiveringen tillI 23 § LPT 1990/91:58 263prop. s.
vadbeskrivs med kroppsvisitation och ytlig kroppsbe-som avses

siktning. framhålls avsiktenDet med sådana åtgärder inte deäratt att
skall vidtas rutinmässigt, i det särskilda fallet måste alltidutan en
bedömning åtgärden befogad och den kangöras ärav om om
begränsas till framhållsvissa Vidare det kravet påmoment. att att
kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning skall genomföras hänsyns-
fullt innebär bl.a. åtgärder kvinna bör vidtasröratt som en av
kvinnlig personal eller läkare eller sjuksköterska.av

Bestämmelser motsvarande 24 § LPT finns i lagstiftningen påäven
det sociala området beträffande tvångsvård missbrukare 32§av
LVM och § LVU. Vid regeringens beredning17unga pro-av

psykiatrisk tvångsvård fråganpositionen övervägdesom m.m. om
bestämmelser behövs ytterligare kontrollåtgärder, såsom fullstän-om
dig kroppsbesiktning 1990/91:58 149. Departementschefenprop. s.
ansåg befogenheten kroppsundersökningar vid psykiatriskgöraatt att
tvångsvård i nuläget borde begränsas till kroppsvisitation ytligoch
kroppsbesiktning. Departementschefen hänvisade till Socialstyrelsenatt
nyligen på regeringens uppdrag hade kartlagt vilka under-typer av
sökningar behöver inom de aktuella lagstiftningsområdenagörassom
och frågan skulle beredas ytterligare inom Socialdepartementet.att
Regeringen har därefter inte återkommit i frågan.

kan Polisrättsutredningen slutbetänkandetDet i SOUnoteras att
1995:47 Tvångsmedel enligt 27 och 28 kap. RB polislagen harsamt
föreslagit vissa ändringar i rättegångsbalkens legaldefinitioner av

kroppsvisitation kroppsbesiktning. förslagbegreppen och Utredningens
innebär det sker viss överlappning åtgärder faller inomatt en av som
begreppet ytlig kroppsbesiktning i och övriga vårdlagar. fårLPT Detta

följd åtgärdertill vissa hänföra till ytlig kroppsbe-äratt attsom
siktning enligt vårdlagstiftningen kommer omfattas begreppetatt av

enligt utredningenskroppsvisitation förslag.

10.2.3 Vissa bestämmelser i LRV

Restriktioner Kriminalvårdsstyrelsenav

Kriminalvårdsstyrelsen får enligt andra beträffande8 § stycket LRV
den anhållen, häktad eller intagen i eller skall förpassas tillärsom
kriminalvårdsanstalt besluta särskilda inskränkningar i rätten taattom
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eller skicka försändelser, besök eller samtal iemot att ta emot att
telefon med utomstående. Beslut får fattas i särskilda fall, det ärom
påkallat från ordnings- eller säkerhetssynpunkt.

Restriktioner regeringenav

fårRegeringen enligt 8 § tredje stycket LRV beträffande den som ges
rättspsykiatrisk vård efter beslut domstol eller intagen iärav som
kriminalvårdsanstalt besluta särskilda inskränkningar i rätten att taom

eller skicka försändelser, besök eller samtala i telefonemot ta emot
med utomstående. Beslut får fattas i särskilda fall, det påkallatärom
med hänsyn till rikets säkerhet eller till risken för patienten underatt
vistelsen på sjukvårdsinrättningen medverkar till brott innefattarsom
användande våld, hot eller tvång för politiska syften.av

10.2.4 Häkteslagen

I fall där patienten misstänks telefonanvända för brottslig verksamhet
under pågående vård får undersökningsledaren eller åklagaren, om
patienten anhållen eller häktad, besluta särskilda restriktioner.är om

innebär enligtDet 16 § häkteslagen patienten kan tele-vägrasatt
fonsamtal och telefonsamtal avlyssnas, det finns fara för bevisattom
undanröjs eller brottsutredningen försvåras.

10.3 Förekomsten behandlingsplanering ochav
tvångsåtgärder

10. 3 1 Behandlingsplanering
.

Vid den uppföljning avslutade vårdtillfällen enligt LPT vi harav som
genomfört framkommer vården i fallen14 447 fallatt procent av
givits någon behandlingsplan har I 13upprättats.utan att procent av
fallen 434 fall har behandlingsplan samråd medupprättats utan

Övrigapatienten. behandlingsplaner har i hälften fallen upprättatsav
efter samråd med såväl patient närstående eller stödperson. Medsom
ökad vårdtid det allt vanligare behandlingsplan harär upprättats.att
Bland de 35 vårdats högst 14 dagar fall har1 174procent som
behandlingsplan enstaka fallendast i 29 fall. För dem medupprättats
vårdtid längre 14 dagar 2 065 fall förekommer behandlingsplanän
i 91 fallen 877 fall.1procent av
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Behandlingsplaneringen vid vård enligt har belystsLRV i samband
med Socialstyrelsen på regeringens uppdrag gjort nationellatt en

innehåll och kvalitet i den specialiserade psykiatrin.översyn av
Uppdraget har slutredovisats i God psykiatrisk vård på likarapporten
villkor Socialstyrelsen följer och utvärderar 1997:8. Iupp en
underlagsrapport innehåll och kvalitet i den rättspsykiatriskaom
vården Psykiatriuppföljningen 1997:13 har Socialstyrelsen bl.a.
behandlat frågan kvaliteten behandlingsplaneringen.om av

det syftetI har Socialstyrelsen vid inventering slutenvårdadeen av
patienter i 1997 efterfrågat behandlingsplaner för demmars som var
intagna för tvångsvård. 1 521 patienter vårdades inventeringsdagen
enligt LPT och LRV. 322 dessa1 ha behandlingsplan. Tillav uppgavs
Socialstyrelsen inkom 1033 behandlingsplaner har granskats ochsom
bedömts. Enligt Socialstyrelsen uppfyllde behandlingsplaner249

enligt ochkraven LPT LRV. 547 behandlingsplaner uppfyllde inte
kraven, bedömdes ändå ha visst informationsvärde. Behand-men
lingsplanen utgjordes i dessa fall omvårdnadsjournal iblandav:
behandlingskonferensreferat 325, korta daganteckningar 112,
omvårdnadsjournal och journalanteckningar 73, epikris läns-
rättshandlingar 24, utskrivningsplanering Fem nyligen in-var
skrivna, varför informationen dem Socialstyrelsenom var sparsam.
fann 237 de insända behandlingsplanerna oacceptabla.att av var

Sammanfattningsvis fann Socialstyrelsen diskrepansen mellanatt
vad föreskrivs i lagen behandlingsplan skall innehålla ochattsom en
vad den visat sig innehålla oacceptabelt och det endast istor att ettvar
fåtal fall framkom patienten medverkat vid planens upprättande.om
Socialstyrelsen konstaterade behandlingsplaner borde ha insänts föratt
samtliga tvångsvårdade patienter och många de insändaatt av
behandlingsplanerna upprättade just kring inventeringsdatumetvar

patienten hade lång vårdtid bakom sig. Det fanns därföräven om en
anledning förmoda någon behandlingsplan upprättadinte varitatt att
dessförinnan.

uppgifter framkommerDe bild i frågasom nu ger en annan om
behandlingsplaneringen vid psykiarisk tvångsvård denän som
chefsöverläkarna förmedlade vid Socialstyrelsens årutvärdering
1992/93. Då framkom kravet behandlingsplan i mindre gradatt
medfört någon förändring i förhållande till tidgare. 80 procent av
chefsöverläkarna systematisk behandlingsplan förattuppgav en
tvångsvårdade redan användes före tillkomsten lagstift-denav nya

chefsöverläkareningen. Nio tio ansåg dessa behandlingsplanerattav
fungerar användbart instrument i vården.ettsom
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10. 3 Tvångsâtgärder

Vid Socialstyrelsens utvärdering år 1992/93 framkom andelenatt
vårdtillfällen där tvângsåtgärder hade ökat för patienteranvänts som
vårdades enligt LPT jämfört med patienter i motsvarande kategori som
vårdades enligt LSPV år 1988. Någon form tvångsåtgärd hadeav
förekommit vid 28 alla vårdtillfällen enligt LPT år 1992/93procent av

12 år 1988. Som tänkbara orsaker till detta anfördemot procent
Socialstyrelsen den ingående regleringen användningenatt av av
tvångsåtgärder i den lagstiftningen, i förening med den infördanya
skyldigheten anmäla dessa till Socialstyrelsen, kan ha skärptatt
uppmärksamheten och därmed ha medfört flera fall registreras. Enatt

orsak till användningen tvångsåtgärder ha ökatatt syntesannan av
kunde enligt Socialstyrelsen andelen tvångsvårdade hadeattvara
minskat mellan åren 1988 och 1993, vilket innebär de tvångs-att som
vårdas enligt den lagstiftningen kan ha svårare störningar ochnya

sig behandlingsinsatser. ledermotsätter Detta till andelstörreatt en
patienter blir föremål för tvångsåtgärder.

Socialstyrelsens utvärdering visade såväl tvångsmedicineringatt
fastspänning och isolering vanligare för patienter medsom var av-

vårdtillfällenslutade år 1992/93 år 1988. Tvångsmedicinering före-än
kom i 21 LPT-fallen och 16 LRV-fallen. Blandprocent procentav av
LPT-patienterna det i synnerhet enstaka injektioner användesvar som
mycket oftare förr. dennaI inkluderades fallän peroralävengrupp av
tvångsmedicinering. Depåinjektioner också i ökad utsträckninggavs

uppgiften osäker beroende på depåinjektioner patien-att motmen var
vilja kunde under försöksutskrivning enligt LSPV och därvidtens ges

inte noterades tvångsmedicinering under vårdtillfället. Blandsom
LRV-patienterna det betydligt mindre vanligt med enstaka injek-var
tioner. ökadeDen användningen bälte gällde speciellt kortvarigav
fastspänning med bälte. Fastspänning vanligare blandvar yngre
manliga patienter och förekom i fallende vid enstaka tillfälle iett
början vårdtiden. Med ökad vårdtid det allt vanligare attav var
patienten hade varit fastspänd med bälte. liknandeEtt fannmönster

för 1988 års vårdtillfällen. Isolering iäven någon form förekomman
i 3 vårdtillfällena mycket ovanligt enligt 1988 årsprocent av men var
undersökning.

De uppgifter vi har inhämtat användningen tvångsåt-som om av
gärder visar andelen vårdtillfällen där tvångsåtgärder i formatt av
tvångsmedicinering fastspänningoch har ökat vid jämförel-använts en

med uppföljningen är 1992/93. Vid uppföljningen avslutadese av
vårdtillfällen enligt LPT år 1996/97 framkommer någon formatt av
tvångsåtgård i 34 fallen. Tvångsmedicineringanvänts procent av
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då vanligen i form enstakafallen ochförekommer i 30 procent avav
Upprepade depåinjektioneri början vårdtiden.injektioner gesav

lång vårdtid, Fastspänning med bälte hari fall medframför allt
de 320 inrapporterade falleni 10 fallen. Avförekommit procent av

fastspänning under kortare tid vidavsåg 251 falldär bälte använts ett
tillfällen 88 fall. Bälte används vanligenfall eller fleratillfälle 163

fortfarande vanligarevårdtiden. Fastspänning med bältei början ärav
ochskillnaden mellan kvinnormanliga patienterbland mänmenyngre

Isolering i någon form förekom i 2likainte längreär procentstor. av
vidsåledes minskat någotAnvändningen isolering harfallen. enav

uppföljningen år 1992/93.jämförelse med
ochnämnda utredningen innehållhar i denSocialstyrelsen omovan

lagöverträdare också studeratpsykiskt stördakvalitet i vården av
Vid utredningenvid vård enligt LRV.tvångsåtgärderanvändningen av

vidtogssamtliga tvångsåtgärderkartläggninggenomfördes somaven
framkomår 1996. kartläggningensjukhus under Avpå Karsuddens att

tvângsåt-för någon formhadepatienterna15 utsattsprocent avav
följt avskiljande isolering ochfastspänningVanligastgärder. avvar
framkom vidare risken bliläkemedel.tvångsinjektion Det att attav

brott ellertill ålder, vårdtid,koppladför tvång inte typutsatt avvar
signifikant ökad vidriskentilläggsdiagnos. Däremotmissbruk varsom

för kvinnor.klinisk huvuddiagnos ochpsykossyndromorganiskt som
sjukhusvårdades Karsuddensalla kvinnortredjedelEn dryg somav

tvângsåtgärd.för någon form1996 blevunder utsatta av
och 8 § LRVskall enligt 19 och 20 §§ LPTChefsöverläkaren utan

patient fast-beslut hållaSocialstyrelsendröjsmål underrätta att enom
gällerUnderrättelseskyldighetenlängre tid.avskild underspänd eller

åttaoch avskiljande längrefyra timmarfastspänning längre änän
tagit del avident-dessa åtgärder har vifå bildtimmar. För att avaven

januariSocialstyrelsen under tideninsänts tillifierade rapporter som -
tillsynsmyndig-förviktiga instrumentjuni 1996. Rapporterna är att

tvångsåtgärder ochanvändningen långvarigaföljaskall kunnaheten av
statistiskasig inte så bra förlämparenskilda fall,ingripa i men

påfallande mångadocksammanställningar. Det är rapporteratt
andra enheter intevårdenheter medanfrån vissakommer rapporterar

under längre tid.eller avskiljningfastspänningenda tillfälleett av
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överväganden förslagoch10.4

Behandlingsplanering10.4. 1

på behandlingsplaneringoch har kravetinförandet LPT LRVEfter av
förstärkts den i 31 § HSLsjukvården allmänthälso- ochinom genom

ochalla vårdgivare fortlöpandeskyldigheten förinförda att systema-
verksamheten. Användningenoch säkra kvaliteten itiskt utveckla av

kvalitetsutvecklingsarbetedel detbehandlingsplaner utgör somen av
allmänna rådSocialstyrelsens föreskrifter ochenligtskall bedrivas

och sjukvården.Kvalitetssystem i hälso-SOSFS 1996:24
på brister iår 1996/97 visarvi gjortuppföljningDen som

Enbehandlingsplanpsykiatriskbehandlingsplaneringenvid
före-i Behandlingsplanalltid föreskrivs LPT.inteupprättas som
alltidvårdtid. Samråd sker intei fall med långframför alltkommer

uppföljning innehåll och kvalitetnationellapatienten. Vid denmed av
gjort regeringenspsykiatrin Socialstyrelsenspecialiseradei den som

ochfinns i kvalitetenockså bristerframkommeruppdrag att stora
utsträckningbehandlingsplaneringen. denIdokumentationen av

sällan de kravuppfyller planernabehandlingsplaner upprättas som
behandlingsplanernaAvtill LPT och LRV.i lagförarbetenaanges

samråd skett medutsträckningbegränsadframgår endast i om
genomfördavid deframkommitbristerpatienten. De ut-nusom

behand-till syftet medmed hänsyninte godtagbararedningarna är
lingsplanen.

behand-såväl i användningentyder bristernavår meningEnligt av
behandlingsplane-dokumentationenkvaliteten ochilingsplaner avsom

varit till-utbildningsinsatserna inte harinfonnations- ochpåringen att
chefsöverläkarna inte harockså anledningfinnsräckliga. Det attanta

förutarbetas inombehandlingsplaneringrutiner förtill attsett ramen
kvalitetssystem.verksamhetens

sjukvårdshuvudmännenunderstryka viktenVi vill taratt ansvarav
liksom försjukvårdsorganisationenimplementeras ilagstiftningför att

harpå Dereglerna tillämpasuppföljning sätt.avsettatt somav
säkerställa detdirektiv ochförsåledesvårdgivare attatt geansvar

tvångsvård ñmispatienterverksamhet därpsykiatriskinom ettges
behandlingsplane-kravet påinom vilketändamålsenligt kvalitetssystem

beaktas.ring
tvångsvård inte barapsykiatriskplaneringenEftersom avserav

fallomvårdnad i mångaomfattarbehandlingmedicinsk även samtutan
behandlingsplanering miss-socialtjänst begreppetfråninsatser är

vårdplan.det vidare begreppetdärförvisande. börDet ersättas av

I0 18-0330
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Enligt vår mening det angelägetär vårdplaneringen inom denatt
psykiatriska tvångsvården utvecklas för säkerställa kvalitetenatt att
och säkerheten i patientens vård och omhändertagande tillgodoses, att
sarnhällsskyddet tillgodoses vid rättspsykiatrisk vård och syftet medatt
tvångsvården uppnås kortast möjliga tid och med minsta möjliga
användning tvångsåtgärder. Vârdplaneringen bör också utvecklasav
för säkerställa patienten informerasatt sina rättigheteratt enligtom
LPT och LRV förslag och klagomål från patientensamt kanatt tas om
hand och beaktas. En sådan utveckling har stöd i FN:s principer för
skydd med psykisk störning och för utveckling psykiat-av personer av
risk vård. Enligt princip 9:2 skall vården varje patient baseras påav

individuellt anpassad vårdplan. Vårdplanen skall i samrådupprättasen
med patienten, utvärderas vid återkommande tillfällen, revideras vid
behov och genomföras kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal.av
Frågan patientens delaktighet och valmöjligheter har också tagitsom

i de årliga överenskommelser ersättningar till landstingenupp om
och sjukvårdshuvudmännen har träffat sedan årstaten 1992m.m. som

inom för de s.k. Dagmaravtalen i syfte förbättra patienternasattramen
tillgång till och val likvärdig, kunskapsbaserad vård.av en

Vårdplanen skall möjliggöra tvångsvården kan och säkrasatt styras
de mål och delmål för vårdenmot patient. Av vård-som anges av en

planen skall framgå inte bara patientens vård- och behandlingsbehov
hans behoväven bostad, stöd ochutan service arbete,samtav

utbildning eller sysselsättning. Om det visar sig det finnsannan att
behov insatser från kommunen, bör Vårdplanen i samrådupprättasav
med socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. En
sådan samordnad vårdplan bör klargöra behovet och formerna förav
samarbete och samverkan mellan berörda sjukvårdande och sociala
instanser kring vård och Chefsöverläkaren bör därför liksomomsorg.
hittills skyldig klarlägga patienten har behov stöd frånattvara om av
socialtjänsten. En sådan utredning bör dock till skillnad från vad som

fallet genomförasär den inte kanäven ske i samråd mednu om
patienten. Alla ansträngningar bör självklart förgöras patientenatt ge

individuellt anpassad information tillgodoser patientensen som
delaktighet. Ytterst bör dock uppgifter patient liksom hittillsom en
enligt den sekretessbrytande bestämmelse gäller vid psykiatrisksom
tvångsvård kunna lärrmas hinder sekretessen inom social-ut utan av
tjänsten, det behövs för Chefsöverläkaren skall kunna fullgöraattom
sitt Om det inte olämpligt bör samrådär också ske medansvar.
patientens närstående. Vid rättspsykiatrisk vård bör Vårdplanen särskilt
klargöra behovet insatser för tillgodose samhällsskyddet,attav t.ex.
konsultationsinsatser för kunna kvalificerade bedömningargöraatt av
risken för återfall i allvarlig brottslighet. Vårdplanen bör också
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klargöra behovet eftervârdsinsatser och formerna för uppföljningav
medicinsk behandling och andra insatser.av
Mot denna bakgrund vi ändamålet med vårdplanen börattanser

tydliggöras i LPT och LRV. Krav bör ställas det skall upprättasatt
vårdplan redovisar de behandlingsåtgärder och andra insatseren som

bedöms nödvändiga under och efter vistelsen vårdinrättningensom
för syftet med tvångsvården skall uppnås. börKrav också ställasatt
på vårdplan skall vid återkommande tillfällenomprövas ochatt en
revideras det behövs. Vårdplanen skallnär vid ansökan fortsattom
vård och anmälan till länsrätten vid rättspsykiatrisk vård med särskild
utskrivningsprövning underlag för beslut förlängningrättenge om av
vårdtiden.

Enligt vår uppfattning det nödvändigtär vårdplan föratt atten
användbart instrument i vårdenutgöra alltid innehåller uppgifterett

vissa förhållanden grundläggande betydelse förärom attsom av
tvångsvården skall kunna bedrivas, och säkras de mål ochstyras mot
delmål för vården patient. Av Vårdplanen bör såledessom anges av en
följande framgå:

Patientens identitet-
Vårdgivare och vårdinrättning—
Läkare för Vårdplanensom ansvarar——
Tidpunkt för upprättande Vårdplanenav——
Information till och samråd med patienten-
Information till och samråd med anhörig-

Fast läkarkontakt i primärvården-
Stödperson-
Kontaktperson i socialtjänsten——
Personlig assistent-
Förvaltare/God man-

Medicinska problem och behov åtgärderav-
Medicinska mål och delmål-
Konsultationsbehov——
Konsultationsinsatser—

Psykologiska problem och behov åtgärderav—
Psykologiska mål och delmål-
Konsultationsbehov-
Konsultationsinsatser-
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Sociala problem boende, utbildning, sysselsättning ochm.m.-
behov åtgärderav
Sociala mål och delmål-
Missbruksproblem och behov åtgärderav-
Behandlingsmål och delmål——
Omvårdnadsproblem och behov åtgärderav-
Omvårdnadsmål och delmål—
Sarnråds- och samverkansbehov-
Beslutade och genomförda insatser-

Farlighet och behov åtgärderav——
Konsultationsbehov-
Konsultationsinsatser-

Permission och villkor——
Frigång och villkor—

förTidpunkter utvärdering Vårdplanenav—
Resultat utvärderingav-
Revidering Vårdplanenav-

lltskrivning och behov eftervårdsinsatserav——
Oppenvårdskontakt och samverkan——
Uppföljning vård, behandling och andra insatserav-

Preciserade enligt vårkrav uppfattning dock inte den karaktärär av
de lämpligen bör regleras i lag. Kraven på hur vårdplan skallatt en

utformad bör kunna till utvecklingen inom hälso- ochvara anpassas
sjukvården. Lagen bör den anledningen endast innehålla vissaav
grundläggande krav vårdplan innehålla,vad skall regleringen en

preciserade krav bör däremot inte ske i lagen i förordningutanav
eller myndighetsföreskrifter. och bör då framgåAv LPT LRV att
vårdplaner skall innehålla uppgifter regeringen eller, eftersom
regeringens bemyndigande, Socialstyrelsen fastställer.

finns också anledningDet det tydligare börövervägaatt om anges
i lagen vårdplan skall Vårdplanen skall enligtnär upprättas.en
gällande bestämmelser efter det patienten tagits inupprättas snarast att
för tvångsvård. Enligt vår uppfattning det inte lämpligt ställaär att
krav Vårdplanen skall inom viss angiven tid. Härupprättasatt en
måste beaktas det krävs viss tid för nödvändiga utredningsåtgärderatt
innan vårdplan kan gäller i synnerhet VårdplanenDetupprättas. nären

inte kändpatient sedan tidigare. Eftersom Vårdplanenäravser en som
skall ligga till grund för genomförandet vården, bör dockav en
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preliminär vårdplan alltid i anslutning till beslutupprättas ett om
intagning för tvångsvård. preliminärt upprättade planen skall liggaDen
till grund för behandlingen i det akuta skedet efter intagningen för

huvuddragen planeringen fortsattatvångsvård och i denange av
preliminärt upprättade vårdplanen skall därför reviderasvården. Den

så det finns underlag för fastställa den vårdplansnart att somsom
skall ligga till grund för det fortsatta vård- och behandlingsarbetet. I

konvertering bör vårdplanen fastläggas fyra dagar efterfall senastav
eftersom skall kunna in till länsrätten vid ansökanbeslutet den ges om
vård. Vi understryka den vård-fortsatt vill upprättaratt person som

erfarenhet från psykiatriskplanen bör ha sådan kompetens och
vårdplanen skall användbartverksamhet kravet utgöraatt att ett

för vård- och behandlingsarbetet kan tillgodoses.instrument

10.4.2 Tvângsâtgärder

utgångspunkterAllmänna

detkap. 6 § regeringsformen varje medborgareEnligt 2 är gentemot
kroppsligt Uttrycketskyddad påtvingat ingrepp.allmänna mot

ocksåfrämst våld människokroppenkroppsligt ingrepp mot menavser
blod-mindre ingrepp vaccinering ochläkarundersökningar, som

liknande åtgärder faller under begreppetprovstagning samt som
också1975/76:209 147. 6 § stadgaskroppsbesiktning jfr Iprop. s.

eller förtrolig försändelse ochskydd undersökning brevmot av annan
hemlig avlyssning telefonsamtal.mot av

får enligt 2 kap.Skyddet påtvingat kroppsligt ingreppmot m.m.
enbart lag ellerförsta stycket regeringsfonnen begränsas12 § genom

lag. andraförfattning, utfärdats efter bemyndigande i Avsomannan
fårparagraf följer sådan begränsningstycket i görasattsamma en
demokra-ändamål godtagbart iendast för tillgodose är ettatt ett som

får vidare aldrig vadtiskt samhälle. Begränsningen utöver ärsom
föranlett den.nödvändigt hänsyn till det ändamål harmed som

kan uttryckBestämmelsen i 2 kap. 12 § andra stycket sägas ettvara
vedertagen i svensk ochför den ändamålsprincip rätt somsom anses

något syfte dettvångsmedel inte får användas iinnebär änett annatatt
bestårmnelsen.framgår den tillämpadesom av

till frihet ochartikel i Europakonventionen harEnligt 5:1 rättenvar
i de fallsäkerhet. får berövas sin frihetpersonlig Ingen utom som

följer den sinnessjuki artikel artikel 5:1 e5:1. Av äratt somanges
ordning lagenfriheten med stöd lag och i denkan berövas somav

föreskriver.
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Enligt artikel 8:1 i Europakonventionen har och tillrättvar en
skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.
Tvångsmedicinering, isolering, fastspänning besöksförbudoch vid
vård enligt LPT och LRV exempel på åtgärder inskränkerär som

till skydd för privatlivet.rätten I skyddet för den personliga in-
tegriteten ingår också skydd medicinska undersökningar, ävenmot
sådana mindre betydelse, psykiatriska undersökningar,ärsom av
kroppsvisitationer tagande blodprov. Inskränkningar i det isamt av
artikel 8:1 föreskrivna skyddet kan enligt artikel 8:2 godtas endast
under förutsättning de har stöd i lag och de i demokratisktatt ettom
samhälle nödvändiga med hänsyn till landetsär säkerhet, denyttre
allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd, förebyggande av
oordning och brott, hälsovården, skyddandet sedligheten ellerav av
andra fri- och rättigheter.personers

De särskilda regler har införts i LPT och skallLRV säkerstäl-som
patienter tvångsvårdas endast för frihetsberövandeutsättsatt som

åtgärder påtvingatoch kroppsligt ingrepp i den utsträckning detsom
finns lagligt stöd. Tillämpningen LPT och LRV får således inte gåav

det ändamål för de föreskrifter har intagitsutöver isom anges som
lagarna.

Reglerna i LPT och LRV tvångsåtgärder har utformats medom
beaktande Europarådets Recommendation No. R 83 Efter2.av
införandet LPT och har EuroparådetsLRV Parlamentariskaav
församling antagit Recommendation 1235 1994 psychiatryon and
human rights" föreslås Recommendation No. R 83 2.ersättasom
Rekommendationen innehåller förslag till ändrade rekommendationer
för utformningen regler psykiatrisk tvångsvård, bl.a. be-av om
träffande behandlingen och användningen tvångsåtgärder. Minister-av
kommittén har diskuterat Recommendation 1235 1994 har ännumen
inte slutbehandlat förslaget.

Även den föreslagna rekommendationen inte har antagitsännuom
Ministerkommittén finns det vårenligt mening skäl beakta deattav

föreslagna reglerna och ändringar det slagöverväga om av som
föreslås bör i LPT och finns ocksåLRV. Det skäl beakta degöras att
principer GeneralförsamlingFN:s år 1991 resolutionantogsom no.
46/ 199 för skydd med psykisk störning och utvecklingav personer av
psykiatrisk vård. redogörelse förEn FN:s principer och Europarådets
rekommendationer finns i kapitel behandlas anslutningDe inärmare
till våra överväganden och förslag i detta kapitel.
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Användningen tvångsåtgärderav

Regleringen i ochLPT LRV syftar bl.a. till minska användningenatt
tvångsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård. Vården skall efterav ges

grunder och krav gäller för frivillig psykiatrisk vård.samma som
grundläggandeHSL:s bestämmelser respekt för patientensom

självbestämmande, integritet och värdighet gäller således också som
princip för den vård sker med tvång. Patientens önskemål skallsom
därför respekteras så långt det möjligt. Patientens ställningär utsatta

det särskilt viktigt vården och behandlingen sker formergör iatt som
inkräktar så lite möjligt på hans integritet och värdighet. Behand-som
lingsåtgärderna får därför inte till sin omfattning och varaktighetart,

ingripande vad försvarbart med hänsynän till syftetärvara mera som
med tvängsvården.

vångsmedicineringT

Den uppföljning vi gjort år 1996/97 tyder användningenattsom av
tvångsåtgärder har ökat vid vård enligt LPT. främst tvångsme-Det är
dicinering används i betydligt andel vårdtillfällena.störresom av
Socialstyrelsens uppföljning innehåll och kvalitet i den specialisera-av
de psykiatrin tyder också på användningen tvångsåtgärder kanatt av
ha ökat något vid vård enligt LRV. Uppgiften dock osäker eftersomär
den endast förhållandena vid Karsuddens sjukhus. Uppföljningenavser
bekräftar dock tvångsåtgärder inte används i utsträckningatt samma
vid rättspsykiatrisk vård.

Införandet LPT och syftade bl.a.LRV till minskaattav an-
vändningen tvångsâtgärder. syfte har såledesDetta alltjämt inteav
uppnåtts döma de uppgifter lämnats vid uppföljningen. Detatt av som

emellertid svårt uppgifterna visar faktiskär avgöraatt om en
Ökningenutveckling ökad användning tvångsåtgärder. kanmot av

påbero olika uppfattningar inom psykiatrin frågani vad skallom som
tvängsmedicinering. Det har upplysts Socialstyrel-rapporteras attsom

i anvisningarna för rapporteringen till databasen FOT attsen anger
alla injektioner under tvångsvård skall tvångsin-rapporteras som
jektioner med hänsyn till injektionen givits under vård äratt som
förenad med frihetsberövande.

Vid uppföljningen finns det dock inte exempel någon deatt av
vårdenheter medverkat vid vår undersökning avslutadesom av
vårdtillfällen skulle ha all användning injektioner.rapporterat av
Tvärtom tvångsinjektion inte ha förekommit i 70 procentuppges av
vårdtillfällena. Det talar för tvångsinjektion endast haratt rapporterats
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i fall där patienten har sig behandlingen och såledesmotsatt att en
faktisk ökning tvångsmedicinering föreligger.av

Vid 1996/97 års uppföljning ligger antalet avslutade vårdtillfällen
på nivå vid uppföljningen år 1992/93. ökadeDensamma som
tvângsanvändningen kan därför inte vid det tillfället förklarassom av

andelen tvångsvårdade har minskat och de tvångsvårdas haratt att som
Ökningensvårare störningar och sig behandlingsinsatser.motsätter kan

förklaras olika kulturer, attityder och förhållningssätt inomav
psykiatrin till användningen tvångsåtgärder jfr ovannämndaav
granskning till Socialstyrelsen fastspänning ochrapporterav om
avskiljning under längre tid mycket talar också för attmen resursan-
vändningen, organisatoriska och andra förhållanden inom hälso- och
sjukvården i allmänhet har betydelse. Som vi kommernärmare att
utveckla i det följande vi det i allmänna bestämmelser börattanser
fastslås vissa riktlinjer för användningen tvångsåtgärder i syfte attav
tydliggöra tvång skall användas endast i begränsad utsträckning ochatt
stärka patientens rättssäkerhet.

Fastspänning

Vid 1996/97 års uppföljning framkommer användningen bälteatt av
under tvångsvård inte har minskat. Patienter vårdas enligt LPTsom
blir fastspända med bälte i någottvärtom utsträckning vidstörre en
jämförelse uppföljningenmed år 1992/93. Andelen vårdtillfällen där
fastspänning används tycks ha stabiliserats på 10 Enligtprocent.nu ca
vår mening det förenat med svårigheter bedömaär dettastora att om

rimlig nivå eller den orimligtär hög.ären om
I FN:s principer för skydd med psykisk störning ochav personer

för utveckling psykiatrisk vård princip fastslås11:11 bl.a. attav
fastspänning physical restraint och avskilj ning involuntary seclusion
endast får användas det på inte möjligt förhindrasätt ärannat attom
omedelbar och överhängande fara för patienten eller någonatt annan
skall skada. En patient får inte hållas fastspänd eller avskild underta
längre tid vad absolut nödvändigt med hänsynän till ändamåletärsom

åtgärden.med Patienten skall stå under vård och fortlöpande uppsikt
kvalificerad vårdpersonal. Om patient har någon ställföreträdare,av en

skall denne omedelbart underrättas varje åtgärd det slaget.om av
Europarådets Parlamentariska församling har i nämnda Recommen-

dation 1235 1994 föreslagit "mechanical restraint fastspän-dvs.att ,ning med bälte eller liknande anordning; inte skall få användas vid
psykiatrisk tvångsvård. Enligt vår uppfattning bör förbudsregelen av
det slaget inte införas med hänsyn till särskild reglering i ochLPTatt
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LRV föredra framför fastspänning sker "med stöd avär att att
bestämmelserna nödvärn eller nöd i 24 kap. brottsbalken.om

Fastspänning bör dock endast användas i situationer insatsernär av
personalen med bruk fysiskt tvång inte tillräckligaärytterst av- -
för hindra patienten allvarligt skadar sig själv eller någonatt att annan
och medicinering inte bedöms adekvat åtgärd. Somvara en nyss

besträffande tvångsmedicinering vi det i allmänna be-nämnts attanser
stämmelser bör fastslås vissa riktlinjer för användningen tvångsåt-av
gärder. innebär patienten kortvarigt får fast med bälteDet spännas

finns fara föreller liknande anordning endast det omedelbar attom en
någon detpatienten allvarligt skadar sig själv eller ochannan annars
verksamheten.inte möjligt tillgodose säkerheten iär att

Isolering

Vid 1996/97 års uppföljning har användningen isolering minskatav
uppföljningen år 1992/93. Isoleringnågot vid jämförelse meden

talaranvänds således endast i 2 vårdtillfällena. Detta enligtprocent av
regleringen i och LRV väl tillgodoser detvår mening för LPT ävenatt

Parlamentariska församling ikrav Europarådets Recom-angersom
användning "isolationmendation 1235 1994, där det attanges av

cells skall strictly limited".vara
tvångsåtgärd tillgripsbör liksom fastspänningIsolering vara en som

patient aggressivt eller störande beteendei första hand när en genom
allvarligt försvårar vården andra patienter. Som nämntsovanav

får användas endast det intefastslår principer isoleringFN:s att om
möjligt förhindra patienten skadar sig själv ellersätt är att attannat

bör införas förnågon allmänna bestämmelser viDe som anserannan.
tvångsåtgärder omfatta isolering.användningen ävenav avses

förRiktlinjer användningenAllmänna bestämmelser av-
tvångs- kontrollåtgärderoch

ochSedan några år pågår omfattande förändringsarbete på hälso-ett
på vården och stärkasjukvårdens område i syfte öka kvaliteten attatt

patientens ställning och tillgång till likvärdig, kunskapsbaserad vården
kostnadseffektiviteten skall förbättras. ochsamtidigt När LPTsom

detta förändringsarbete knappt inletts.LRV infördes hade
därefter beslutat ändringar i ocksåRiksdagen har HSLom som

gäller bl.a. detberör den psykiatriska tvångsvården. Det i 2 § HSL
skall respekte-införda kravet på den enskilda människans värdighetatt
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vården.i Enligt vår mening understryker det införda kravet viktenras
hänsyn skall till patientens upplevelser och tvångsåtgärderatt tas attav

skall användas i minsta möjliga utsträckning. Det gäller också den i
31 § HSL införda skyldigheten för alla vårdgivare systematiskt ochatt
fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Denna
skyldighet ställer enligt vår mening krav tvångsvården ochatt
användningen tvångsätgärder vid sådan vård beaktas särskilt vidav
utfommingen det kvalitetssystem skall finnas i verksamhetenav som
enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 1996:24
Kvalitetssystem i hälso- och sjukvården.

Staten och sjukvårdshuvudmärmen har inom för de s.k.ramen
Dagmaravtalen träffat årliga överenskommelser ersättningarom m.m.
till landstingen för förbättra patienternas tillgång till vårdatt genom
s.k. vårdgarantier. I enlighet med Dagmaravtalen har utvecklings-ett
arbete inletts med utarbeta nationella riktlinjer och lokala vårdpro-att

för behandlingen vissa kroniska sjukdomar i syfte fåattgram av en
likvärdig, kunskapsbaserad vård, stärka patientens ställning och
tillvarata bättre. Detta arbete omfattar bl.a. patienter medresurserna
långvariga och allvarliga psykiska störningar.

kommittéDen tillkallats för analysera och bedöma hälso-attsom
och sjukvårdens resursbehov fram till år 2000, HSU 2000, har även
haft i uppdrag redovisa förslag för stärka patientens ställning.att att
HSU 2000 har i betänkandet SOU 1997:154 Patienten har lagträtt
fram förslag till förbättringar i fråga informationen till patienterom
och patienters delaktighet och valmöjligheter. Enligt HSU 2000 ärom
det angeläget skapa för individualiserat omhänder-att utrymme ett
tagande patienterna inom för nationella riktlinjer, lokalaav ramen
vårdprogram och vårdkedjor. HSU 2000 det finns skälatt att ut-anser
veckla vârdgarantin i syfte stärka patienternas ställning. Kommitténatt
framhåller det särskilt angeläget så långtär möjligtatt att mot-som
verka socioekonomiska faktorer påverkar graden delaktighet ochatt av
möjligheterna inflytande valetutöva vårdgivareöver ochatt av
behandling.

Det enligt vår mening särskild betydelseär den utvecklingattav
ytterligare förstärkning patientens ställning skett undermot av som

år inom hälso- och sjukvården också genomförs vid psykiatrisksenare
vård förenad frihetsberövandemedär och tvång. Somannatsom
tidigare redovisats framkommer vid den uppföljning tvångsvárdenav

vi har genomfört användningen tvängsåtgärder i allmänhetattsom av
inte har minskat i den utsträckning önskvärd. Vi denär motsom anser
bakgrunden sjukvårdshuvudmärmen internt bör genomföra revisio-att

den psykiatriska verksamheten och med utgångspunkt i dessaner av
revisioner vidta kvalitetshöjande åtgärder i syfte motverkaatt
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användningen tvångsvård och minska användning tvângsåt-av av
gärder. Vi vill särskilt understryka sjukvårdshuvudmarmen böratt se
till

ledningsorganisationen för berörda verksamheter tillgodoser kravenatt
på hög patientsäkerhet och god kvalitet vården,av

berörda verksamheter har den personal, de lokaler och denatt
utrustning behövs för god vård skall kunnaattsom ges,

det finns sådana kvalitetssystem i verksamheten vården äratt att av
högsta möjliga kvalitet rättssäkerhet och samhällsskyddsamt att
tillgodoses, samt

chefsöverläkarna har sådana rutiner de fortlöpande kan följaatt att
utvecklingen inom tvångsvården och upprätthålla kvalitet, rätts-
säkerhet och samhällsskydd.

Sjukvårdshuvudmännens interna revisioner bör säkerställa vårdenatt
de allvarligt psykiskt störda högsta prioritet enligt de riktlinjerav ges

fastlagts i propositionen 1996/97:60prop. Prioriteringar inomsom
hälso- och sjukvården och tvângsåtgärder inte användsatt som
ersättning för personalinsatser på grund besparingar eller omför-av
delning i landstingets verksamhet.av resurser

finns också anledningDet organisationen ochövervägaatt om
formerna för tillsyn den psykiatriska tvångsvårdenöver ärstatens
optimal. upplysningarDe vi har inhämtat tyder på behovetattsom av
central samordning och målstyrning Socialstyrelsens regionalaav
tillsyn bör uppmärksammas. En angelägen uppgift för Socialstyrelsen
bör utarbeta nationella riktlinjer för likvärdig, kunskaps-attvara en
baserad vård med allvarliga psykiska störningar till grundav personer
för lokala vårdprogram. Socialstyrelsen bör också aktivt verka för att
det införs kvalitetssystem för effektiv egenkontroll och utveckling av
verksamheter bedriver psykiatrisk tvångsvård.som

I syfte minska användningen tvângsåtgärder och stärkaatt av
patientens rättstrygghet vi vidare ochLPT LRV bör komplet-attanser

med allmänna bestämmelser riktlinjer för tvångsbe-teras som anger
handling och användning tvång under tvångsvård. Dessaannan av
bestämmelser bör utformas med beaktande FN:s principer förav
skydd med psykisk störning och utveckling psykiatriskav personer av
vård Europarådets rekommendationer för utfommingen reglersamt av

psykiatrisk tvångsvård.om
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Av de allmänna bestämmelserna bör framgå tvång endast fåratt
användas patienten individuellt anpassad informationom genom en
inte förrnåskan frivilligt medverka i värden och behandlingen.att
Härigenom markeras alla ansträngningar skall föratt göras att ge
patienten information tillgodoser patientens delaktighet. Deten som
innebär patienten skall adekvat information sitt hälsotill-att ges om
stånd och de metoder för undersökning, vård och behandlingom som
står till buds och informationen förklarasskall för patientenatt ett

och med språk patienten förstår.sätt Den informatio-ett som som ger
måste förvissa sig patienten har förstått innehållet i ochattnen om

innebörden den information lämnats.av som
Vidare bör de allmänna bestämmelserna tillgodose tvångs- ochatt

kontrollåtgärderna till sin omfattning och varaktighet tillart, anpassas
vad nödvändigt för patientenär skall kunna frivilligt medverkaattsom
i vården och behandlingen. De riktlinjer för tvångsbehandling som
behandlas i förarbetena till nuvarande tvångsvårdslagstiftning skall
således komma till uttryck i lagbestämmelser gäller användningensom

alla former tvångs- och kontrollåtgärder under tvångsvård.av av
syfte tydliggöraI tvångsbehandling, fastspänning, isoleringatt att

och kontrollåtgärder skall användas endast i begränsad utsträckning
därförvi det i allmänna bestämmelser fastslåsbör bl.a.att attanser

användningen tvångs- och kontrollåtgärder skall stå i rimligav pro-
portion till syftet med åtgärden och mindre ingripande åtgärderatt
skall användas de tillräckliga.ärom

Vårt förslag innebär de proportionalitetsregler för.att närvaran-som
de finns intagna i bestämmelser behandlingen under tvångsvårdom
och kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning patienterom av som
tvångsvårdas inte längre kommer ha någon självständig betydelseatt
och därför kan Däremot bör de särskilda förutsättningarutmönstras.

förgäller fastspänning och isolering patienter tvångs-som av som
vårdas finnas kvar eftersom de begränsningar i användningenanger av
sådana åtgärder vad framgår de allmänna bestämmelserutöver som av

vi föreslår.som
Vi således det i allmänna bestämmelser bör fastslåsattanser

tvångsåtgärder får användas endast patientenatt om genom en
individuellt anpassad information inte kan förmâs frivilligtatt
medverka,

tvångsåtgärder inte får användas i omfattningstörre änatt ärsom
nödvändigt för patienten skall kunna frivilligt medverka till vårdenatt
och behandlingen,
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tilltvångsåtgärder skall stå i rimlig proportionanvändningenatt av
ingripandeåtgärden och mindreuppnås medvad attattsom avses

tillräckliga,användas dessaåtgärder skall är samtom

möjligt och medså skonsamttvångsåtgärder skall utövasatt som
patienten, dvs. så han intehänsynstagande tillmöjligastörsta att

integritet och värdighet.för onödig kränkning sinutsätts av

behandlingsåtgärdervissaSärskilda regler om

behandlingsfonner eller behandlinglagreglering vissaFrågan avom
uttalade biverkningar ellerkan medföravissamed preparat avsom

vidpåfrestande övervägdes särskiltuppfattas särskiltpatienten som
tvångs-lagstiftningen psykiatrisknuvarandeberedningen den omav

konstaterade departements-propositionen 1990/91:58vård. prop.I
förbjuda användningenlagregel möjlighetchefen attatt som geren

behandling kan beståendesådanpatientens viljamot gesomav
underbyggd i nulägetskulle otillräckligtbiverkningarallvarliga vara

psykokirugiskaskulle avseende påsådan regel endasteftersom en
fanntvångsvård. Departementschefenundervilka inteingrepp, görs

användningen ECT-lagstiftningen förbjudalämpligt iheller inte att av
ellerelchockbehandling,electroconvulsive therapy, dvs.behandling

bestående skadorintebehandlingarandra men avgesom anses
påfrestande eller integritetskrän-särskiltkan upplevaspatienterna som

vad upplevsDepartementschefen konstateradekande. att somsom
individuellt betingatintegritetskränkandeellerpåfrestandesärskilt är

generell bedömning.till grund förläggasoch knappast ägnat att en
kan upplevasi allmänhetförbud behandlingarinföraMot motatt som
kunde enligtintegritetskränkandepåfrestande ellersärskiltsom

dännedtvångsvårdade patienteranförasdepartementschefen även att
be-fråga för vissakunna komma igenerellt inte skulle typer av

vården.frivilliga psykiatriskaerbjudas i denhandlingar, kansom
synnerhettillfredsställande, iDepartementschefen fann detta inte om

tillgå.behandlingsforrn Departements-finns någondet inte attannan
reglerainte bordei lagstiftningenchefen ansåg också närmareatt man

tvångsvård. hellerdepåform under Intemed läkemedel ibehandlingen
försöka författnings-departementschefen lämpligti övrigt ansåg att

läkemedelsbe-omfattningen denochreglera frågan arten avom
vårdsituationer. Enligtsärskildaskall kunna vidtas ihandling som

behandlingsfrågorbevakningendepartementschefen bör ges enav
uppföljningsarbeteochSocialstyrelsens tillsyns-prioritet imycket hög

tvångsvård.underläkemedelsanvändningenfrågai om
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Vi inte heller det finns anledning införaatt särskilda be-anser att
stämmelser den medicinska behandlingen under tvångsvård. Förom
behandlingen under tvångsvård skall liksom hittills gälla den skallatt
ske i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Som
framhålls i förarbetena till nuvarande tvångsvårdslagstiftning begränsar
det för de medicinska behandlingsåtgärderutrymmet får vidtas.som
Vi vill särskilt framhålla det bl.a. innebär den medicinskaatt be-att
handlingen under tvångsvård också skall ske med användning av
godkända läkemedel i rekommenderad dosering och med minsta
möjliga biverkningar.

De riktlinjer för tvångsbehandling bör införas innebärsom anser
särskild vikt skall läggas vid patientensatt delaktighet vid planering

och genomförande vård och behandling. När det finns flera behand-av
lingsalternativ står i överensstämmelse med vetenskap ochsom
beprövad erfarenhet och bedöms till för patienten mednyttavara
hänsyn till hans psykiska störning, bör därför patientens val vara
avgörande. Vidare skall särskild hänsyn till patientens upplevelsertas

viss behandling.av
Vi har särskilt psykokirurgiskaövervägt ingrepp och ECT-om

behandling bör få utföras under psykiatrisk tvångsvård. I FN:s
principer för skydd med psykisk störning och förav personer
utveckling psykiatrisk vård princip 11:14 fastslås psykoki-av att
rurgiska ingrepp och andra ingripande åtgärder beståendesom ger
biverkningar aldrig skall fâ tillgripas beträffande patienter ärsom
intagna för psykiatrisk tvångsvård. Sådana åtgärder får användas
endast vid frivillig vård och med patientens informerade samtycke. Ett
hälso- och sjukvården fristående skall i sådant fall detprövaorgan om
föreligger äkta informerat samtycke och behandlingenett denäratt

adekvata åtgärden med hänsyn till patientens vårdbehov.mest
Europarådets Parlamentariska församling har i nämnda Recommen-

dation 1235 1994 föreslagit psykokirurgiska ingrepp och ECT-att
behandling endast skall få användas det finns skriftligtettom
informerat samtycke patienten eller ställföreträdare och beslutetav om
har blivit "confirmed" "a select committee composednotav ex-
clusively of psychiatric experts". Förslaget innefattar således inget
förbud utföra psykokirurgiska ingrepp ellermot att ECT-att ge
behandling under tvångsvård.

Enligt vår mening bör psykokirurgiska ingrepp med hänsyn till
risken för bestående skador inte utföras under tvångsvård anståutan
tills tvångsvården upphört och patienten själv kan grundad ställningta
i frågan. Detta också uppfattningär delas såvälen som av pro-
fessionen patient- och anhörigorganisationer. Genom desom av
allmänna bestämmelser föreslårvi för användningen tvångsbe-som av
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tvångsåtgärder psykiatrisk tvångsvårdhandling och andra under
utförs tvångsvård.utesluts sådana ingrepp underatt

tvångsbehandling kan beståendeAnvändningen av annan som ge
eller skador skall idänned jämförbara allvarliga biverkningareller

möjliga utsträckning undvikas och bör därför övervägasstörsta noga
för tvångsbehandling under tvångs-enligt de föreslagna riktlinjerna

vård.
effekt vid depressioner ochECT-behandling har bevisad god anses

bestående fimis därför inte anledningskador. Detinte att somge -
undanhålla tvångsvårdadenämnda principeri FN:s ovananges -

medicinsk indikation. ECT-behandling det finnspatienter sådan när
påfrestandepatienter upplevas särskiltbehandling kan dock somav

vide allmänna bestämmelserintegritetskränkande. Genomeller som
användningtvångsbehandling ochför användningenföreslår annanav

fall bedömningtvångsvård skall i dessatvång under göras enav
försvarbart medingripandehuruvida behandlingen än ärär sommer

behandlingsåtgärder.alternativatill syftet med åtgärden och tillhänsyn
deingripande åtgärder skall användasinnebär mindreDet äratt om

tillräckliga.
skriftligt informerat samtyckevår uppfattning bör krav påEnligt ett

Parlamentariska församlingEuroparådetspatienten föreslås avsomav
krav pådock inte införas. EttRecommendation 1235 1994i
psykiat-för ECT-behandling underförutsättningsamtycke att gesom

med de förut-svårligen förenastvångsvård kan enligt vår meningrisk
patienter vilkaför psykiatrisk vårdsättningar gäller ärsom gessom

patientenfrihetsberövade. Om samtycketlagligen garantera attanses
förutsättning förfinns inte längrenödvändig behandling detkan ges
sådant samtyckeockså ifrågasättastvångsvård. Det kanfortsatt ettom

övrigtsjälvbestämmande iunder förhållanden där patientensgessom
kan frivilligt.inskränktär anses vara

börECT-behandlingens speciella karaktärhänsyn tillMed av
behandlingen, patientensframgå patienten informeratsjournalen att om

behand-patienten förstått vadbehandlingen ochinställning till om
effekter får. informationoch vilka den Denlingen innebär som ges

journalen bör därförindividuellt anpassad. Iskall således nogavara
ochlänmats behandlingenvilken informationantecknas som om

denna, informerat patienteneventuella alternativ till närsamtvem som
lämnats.och hur informationen
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Särskilda regler tvångsåtgärderandraom

elefonförbudT m. m.

LPT och LRV till skillnad vad tidigare gällde enligtmotger som
LSPV inte någon generell befogenhet besluta inskränkningar iatt om
patientens telefonera,rått det nödvändigtatt med hänsyn tillom anses
ändamålet med vården eller för skydda patienten själv elleratt
omgivningen. Frågan övervägdes vid beredningen gällandeav nu
lagstiftning. Det ansågs då inte finnas skäl från behandlingssyn-att
punkt kunna besluta någon särskild inskränkning i utnyttjandetom av
telefon eller telefonavlyssning.om

Restriktioner med avseende på telefonsamtal och försändelser från
patienten kan med nuvarande lagstiftning endast beslutas vid rättspsy-
kiatrisk vård enligt 8 § andra och tredje styckena LRV. Kriminal-
vårdsstyrelsen får således beträffande patienter anhållna,ärsom
häktade eller intagna i kriminalvårdsanstalt eller skall förpassas till
sådan anstalt i särskilda fall besluta telefonförbud och vissa andraom
inskränkningar, det påkallat frånär ordnings- eller säkerhetssyn-om
punkt. Beträffande vissa patienter rättspsykiatrisk vård eftersom ges
beslut domstol får regeringen besluta sådana inskränkningar.av om
Det finns däremot ingen generell laglig befogenhet för chefsöverläka-

telefonsamtalvägra kan medföra faraatt från ordnings- ellerren som
säkerhetssynpunkt.

Justitieombudsmannen beslut 1996-01-31; dnr 1090-1995 har
uppmärksammat denna problematik med anledning ärendeettav som
gällde patient vårdades enligt LRV och hade meddelatsen som
besöksförbud enligt lagen 1988:688 besöksförbud grundom av
hot målsäganden. Patienten därmed inte bara förbjudenmot attvar
besöka målsäganden kontaktäven med denna påutan att ta sättannat

telefon eller brev. Sjukhusets åtgärder hadet.ex. fått till följdper att
vad skulle kunna brottslig handling hade förhindratssom vara en

inskränkt patientens möjligheter kontaktaatt målsägan-genom attman
den telefon och omhändertagit vissa brev.per

Justitieombudsmannen konstaterade sjukhuset saknat stöd i LRVatt
för de vidtagna åtgärderna. Vid samlad bedömning denen av
inskränkning skett i patientens möjligheter telefonera fannattsom
Justitieombudmannen dock sjukhuset inte hade handlat fel ochatt
beaktade då begränsningen inte möjligheten telefonledesatt avsett att
kontakta utomstående i allmänhet, endast den målsäganden tillutan

förmån besöksförbudet gällde. I bedömningen utgick Justitieom-vars
budsmannen från inskränkningarna engångsföreteelseatt och attvar en
patienten, upplysts, kunde fritt telefonera på tid änsom annan
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konstateradeomhändertagitsde brevBeträffandekontorstid. som
hade handlatsjukhusetpersonal vidansvarigJustitieombudsmannen att

skett. Justitieom-påmed brevenförfara sättfel att somgenom
hankritiken, eftersomden uttaladeemellertid bero vidlätbudsmannen

tvångs-psykiatriskainom denlagstiftningennuvarandeansåg denatt
detfallavseendet det idetbrist ivården företer ettatt somen

framstårkanskeingripandeförlämnasförevarande inte utrymme som
underdessutomangelägna ochochmotiveradefullt t.o.m. somsom

i RB.på bestämmelsergrundasskulle kunnaförutsättningarvissa
vi särskiltkritik harJustitieombudsmannensMed anledning av

chefsöverläkarensåändrasoch LRV börLPT attövervägt ges enom
inskränka patientenskunna rättbefogenhetgenerelllaglig attatt

vårEnligtkommunicera via telenätet.påtelefonera eller sättannat
telefonerainskränkningdå beaktas rättenmåstemening attatt aven

utanförkontaktamöjligheterpatientenstill följdfår attatt personer
därföroch kandrastisktpåsjukvårdsinrättningen begränsas sättett

fri- ochgrundlagsskyddadedennesavsevärd kränkninginnebära aven
från be-skältillräckligafinnsdet inteVirättigheter. attattanser

i dennainskränkningar rätt,beslutahandlingssynpunkt kunna om
väl kan förbättrasbehandlingssituation likapatientenseftersom som

åtgärdför sådantelefonförbud. Skälengrundpåförsämras ett enav
åtgärdenintrång ellerdetdärför intekan uppväga men somanses

också möjlighetengällermänniskan.enskilda Dettaför den attinnebär
kommunicera viahjälpmedeltekniskaoch andrapersondatorermed

generellinföras någonsåledes intebörDeteller påtelenätet sätt.annat
behandlingssynpunkt kunnafrånchefsöverläkarenförbefogenhet att

telefonera.i patientensinskränkningar rättbesluta attom
målprimäraoch sjukvårdenshälso-stridaskulle också attDet mot

lagligskullechefsöverläkarenlika,behandla patienter ges enom
rättspsykiatriskgenomgårpatienterbeträffandebefogenhet att som

frånmedföra farakantelefonsamtalfall kunnavård i vissa vägra som
i detOmständigheternasäkerhetssynpunkt.ellerordnings- av

mening inteenligt vårärendet visargranskadeJustieombudsmannen
införaanledningfinnssäkerhetssynpunktellerordnings-det från attatt

demotsvarandevårdenrättspsykiatriskaför denreglersärskilda som
kriminal-1974:203lagenkriminalvården enligt 30 §gäller inom om

anstalt.vård i
svårighetergällervårt uppdragifrågaDen tas somsom upp

maniska patientertill förupphovtelefon kanpåtillgången somge
singrundöverenskommelser påekonomiskaofördelaktigaingår av

ellersjälvtillfoga sigbefaras kommaoch kanpsykiska störning att
svårigheterdessaskada. Viekonomiskallvarlignågon attanserannan

förvaltarskap enligtgodmanskap elleranordnandebör lösas avgenom
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föräldrabalken FB. Föräldrabalken möjlighet anordnaattger
godman- och förvaltarskap patientnär stånd vårdaär sig självatten ur
eller sin egendom. Tingsrätten förordnar god och förvaltare efterman
ansökan överfönnyndaren och kan i prekära lägen anordnaav
interimistiskt godman- eller förvaltarskap mycket skyndsamt efter
Överförrnyndarens ansökan. Förvaltare får dock inte förordnas detnär

tillräckligt förordnandemedär god eller den enskilde påav man om
något mindre ingripande kan få hjälp. Förvaltarenannat sätt har inom

för förvaltaruppdraget rådighet den enskildesöverramen ensam
egendom och företräder denne i alla angelägenheter omfattassom av
uppdraget. Förvaltaruppdraget kan begränsas till omfatta för-att
valtning viss egendom. Det bör betonas chefsöverläkaren enligtattav
förordningen 1996:933 verksamhetschef inom hälso- ochom
sjukvården har för Överförmyndare kopplas in för ställnings-attansvar
tagande till behov god eller förvaltare.av man

Patienters möjlighet telefonera eller med andra tekniskaatt att
hjälpmedel kommunicera telenätet eller påöver undersättannat
tvångsvården, med mobiltelefon, bestäms i övrigtt.ex. deegen av
interna regler gäller vid vårdenheten ordningsskäl. Sådanasom av
regler kan nödvändiga för vården skall uppfylla de krav påattvara en
god vård i 2 § HSL. Av ordnings- och säkerhetsskäl kansom anges a

vårdinrättning således tillgången på telefoner och säkerställastyraen
patienternas tillgång till patienttelefon. Beträffandeen gemensam
besökstider finns särskilda bestämmelser i lagen 1996:981 om
besöksinskränkningar vid viss tvångsvård.

Det har upplysts Socialstyrelsen vid granskningar psykiatriskatt av
verksamhet konstaterat det finns skillnader mellan vårdinrätt-att stora
ningar vad gäller användningen sådana restriktioner i form loka-av av

ordningsregler. Dessa skillnader finns också mellan rättspsykiatriska
regionvårdsenheter och andra vårdenheter inriktade på rättspsykiatrisk
vård. Mot den bakgrunden torde enligt vår bedömning skillnaderna i
användningen restriktioner detta slag främst bero på olikaav av
kulturer, attityder och förhållningssätt i vården. I fall får dettasämsta
till följd patienter för inskränkningar i sinautsätts grundlagsskydda-att
de fri- och rättigheter inte motiverade från ordningsellerärsom
säkerhetssynpunkt och inte godtagbaraär med hänsyn till de kravsom

ställs god vård i HSL. Vi den bakgrundensom moten anser
angeläget sjukvårdshuvudmännen direktiv och säkerställeratt attger
de kvalitetssystem skall finnas i verksamheter bedriversom som
psykiatrisk tvångsvård tillgodoser patienter i allmänhet haratt
möjlighet telefon eller med andra tekniska hjälpmedel kontaktaatt per
utomstående och inskränkningar endast det nödvändigtgörsatt ärom
för kunna bedriva god vård.att en
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rörelsefrihetpatientensInskränkningar av

inte kunnarörelsefrihetpatientsböruppfattningvårEnligt en
bälte ellermedfastspänninginskränkas på änsättannat genom

anledningbehandlingssynpunkt intefrånfinnsanordning. Detliknande
rörelsefrihetpatientersmöjliggöraLPTändring i 19 § attatt genom

ellertvångströjas.k.medinskränkas sätt,skall kunna t.ex.annat
andravårdentillmed hänsyndetmeningEnligt vårhandfängsel. är av

vårdgodpåmed kravenöverensstämmelse attiintepatienter enen
de andrablandvistase.d. hantvångströjahandfängsel, närbärpatient

patienterna.
tid iunder längremedfasthållningbetonasDet bör att armarna

bestämmelsesärskildadenmed stödskekunnafall börvissa somav
tvång vidfysisktanvändabefogenhetenbeträffandeföreslår attvi

tvångsvård.psykiatrisk
NorrlandsochsjukhusKarsuddensgjort påvistudiebesökVid som

vilkamedpersonalellerläkarevarkenUniversitetssjukhus har annan
önskemålframförttvångsvårdeninomförhållandenadiskuteratvi om

vidtillåtnadetvångsåtgärder ärandra änanvändafåkunna som nuatt
och LRV.LPTvård enligt
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Öppen medvårdPermission11 ——
villkorsärskilda

tillstånd påpatientenmöjlighetenföreslår attVi attatt egenge
delunder vissområdesjukvårdsinrättningensutanförhand vistas

nuvarande möjlighetendenkvarskall finnasvårdtiden attmenav
vårdtidenåterstodenförtillståndsådantpatienten av-avatt ge

skaffas.
intetvångsvårdfrånskrivasinte kanPatienter ännu ut mensom

sjukvårdsinrättningvård påpsykiatriskbehovharlängre av
stället kunnaskall idygnetruntvårdpsykiatriskkvalificerad

sådanBeslutvillkor.särskildavård medtillöverföras öppen om
chefsöverläkarenefter ansökanlänsrättenskall fattasvård avav

ställs påutredning. Kravdokumenteradochefteroch noggrannen
ochlandstingetsuppföljningochsamordnad planering aven

samordnadskalländamåletdetinsatser. Förkommunens en
vårdplan upprättas.

stödvårdas medbeträffande patienterfårLänsrätten avsom
följandevillkorsärskildamed närvårdbeslutaLPT öppenom

uppfyllda.förutsättningar är
störning.psykiskallvarligfortfarandeliderPatientenl av en

kanpsykiatrisk vårdbehovfortsattharPatienten2 ett somav
sjuk-han intagenärpåtillgodoses sätt än attannat engenom

dygnetruntvård.kvalificeradvårdsinrättning för
tillstånd, hanspsykiskapatientenstillhänsynmed3 Det är

personligatillelleri övrigtförhållandenpersonliga annans
han iakt-nödvändigthälsapsykiskaellerfysiskaeller attsäkerhet
boende,behandling,ochvårdavseendevillkorsärskildatar

andra insatser.ellersysselsättning
intekanbehöverpatientenstöddetvård och4 Den ge-som

samtycke.med hansnomföras
Återintagning personligatillstånd ochpatientensfår ske när

behovhanssådantförändrats sättharförhållande i övrigt attett
fårhantillgodoseskaninte längrepsykiatrisk vård attutanav

sjukvårdsinrättning.vård på
särskild utskriv-vårdrättspsykiatriskPatienter utansom ges
särskilda villkormedvårdtillöverförasfårningsprövning öppen

förutsättningar.följandeunder
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1 Patienten lider fortfarande allvarlig psykisk störning.av en
2 Patienten har fortsatt behov psykiatriskett vård kanav som
tillgodoses på sätt än hanannat intagenär päattgenom en
sjukvårdsinrättning.
3 Det med hänsynär till patientens psykiska tillstånd, hans
personliga förhållanden i övrigt eller till personligaannans
säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa nödvändigt hanatt
iakttar särskilda villkor avseende vård och behandling, boende,
sysselsättning eller andra insatser för tillgodose hans behov.att

Patienter rättspsykiatrisk vård med särskild utskriv-som ges
ningsprövning får överföras till vårdöppen med särskilda villkor
under följande förutsättningar.
1 Patienten lider fortfarande psykisk störning.av en
2 Patienten har fortsatt behov psykiatrisk vårdett kanav som
tillgodoses på sätt än han intagenannat är sjuk-attgenom en
vårdsinrättning och det inte hellerär påkallat patienten äratt
intagen sjukvårdsinrättning med hänsyn till risken fören
återfall i brottslighet allvarligtär slag.som av
3 Särskilda villkor nödvändigaär för tillgodose samhälls-att
skyddet.

Återintagning på sjukvårdsinrättning kan ske patientensnär
tillstånd och personliga förhållande i övrigt har förändrats på ett
sådant hans behovsätt psykiatrisk vårdatt inte längre kanav
tillgodoses utanför sjukvårdsinrättningen.

Beträffande patienter vårdas med särskild utskrivningspröv-som
ning skall återintagning ske nyssnämndanär förutsättningar är

Återintagninguppfyllda. skall också ske patienten inte iakttarom
de villkor gäller och detta innebär det finns risk förattsom atten
patienten till följd sin psykiska störning återfaller i brott ärav som

allvarligt slag.av
Vi föreslår vidare
tillstånd till vistelse utanför sjukvårdsinrättningensatt område för

patienter intagna i krirninalvårdsanstaltär och genomgårsom som
rättspsykiatrisk vird skall beslutas Kriminalvirdsstyrelsen ävenav

vistelsennär beledsagadär personal,av
Kriminalvårdsstyrelsen skall fatta beslutatt frigång för dessaom

patienter samt
häktade genomgåratt rättspsykiatrisk vård skall kunna fåsom

tillstånd tillfälligt vistas utanför sjukvårdsinrättningensatt område
det föreligger synnerliga skäl.om
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Inledning11.1

framkom deår 1992/93utvärderingSocialstyrelsensVid att av
månaderlängre 10vårdades enligt LRVviss dag änpatienter som en

Socialsty-månader. Enligt6haft permission i änhade 13 procent mer
förersättninganvändesför permissiontalade dettarelsen att som

sådan användningvård.vid rättspsykiatrisk Enförsöksutskrivning av
står således inte ilagstöd i och överensstäm-saknar LRVpermission

regeringsforrnen ochkap. §legalitetskravet enligt 2 12melse med
Europakonventionen.artikel 5:1 e

Tvångspsykiatrikomrnitténssärskilt iDennaproblematik intenämns
utvärderaochvisserligen analyseraVi skallutredningsdirektiv.

dessatillämpningenpermission ochnuvarande regler av menom
ingår docksamhällsskyddet. vårt uppdragpå Iavseendeendast med

tillämpningenmedeventuella problemuppmärksammaallmäntatt av
skallåtgärder. Viföreslå lämpligavid mening ochlagstiftningen i

stärkts.rättssäkerhet harpatientensutvärderasärskilt om
behandlasärskiltmotiveratbakgrunddennaVi har attansettmot

tid.längre Förpermission underanvändningenfrågan attavom
harsamhällsskyddet tillgodosesrättssäkerheten ochutvärdera om

vårdpermission vidanvändningenbara inhämtatsuppgifter inte avom
inhämtatsUppgifter harenligt LPT.vid vårdenligt LRV ävenutan
199630 septemberdenpatientervid inventeringendels varsomav
avslutadeuppföljningendels vidtvångsvård,inneliggande för av

1997.oktober 1996under periodenvårdtillfällen mars-

Gällande11.2 rätt

vistas utanförför patiententillståndtvångsvård kanpsykiatriskVid att
ochenligt 25permission,område, s.k.sjukvårdsinrättningens ges

delari tillämpligaenligt 9 § LRVgällerBestämmelserna26 LPT.§§
brottspåföljdrättspsykiatrisk vårdpatienter utanför somgessom

bestämmelserLRVutskrivningsprövning. 10 och 11Isärskild ges
vård medrättspsykiatriskgenomgårfall patientenpermission i deom

kriminalvårdsanstalt.iintagenutskrivningsprövning ellersärskild är
rättspsykiat-tvångsvård ochpsykiatrisk1991 1472Förordningen om:

permission vidföreskrifterkompletterandeinnehållervårdrisk om
och LRV.LPTvård enligt
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11.2.1 Permission vid vård enligt LPT

Den intagen förär psykiatrisk tvångsvård får enligtsom 25 § LPT ges
tillstånd vistas utanför vårdinrättningensatt område viss delen av
vårdtiden. Tillståndet får för återstoden vårdtiden, det finnsges av om
skäl åtgärdenatt angelägenanta att är för förbereda tvångsvår-att att
den upphör. Beslut permission fattas chefsöverläkaren.om av
Tillståndet får förenas med särskilda villkor och kan enligt 26 § LPT
återkallas, förhållandena kräver det. Chefsöverläkarensom beslut att
avslå begäran permission eller meddela särskildaen villkorom att för

permission eller återkalla permissionen att får överklagasen av
patienten hos länsrätten.

En patientents möjligheter vistas utanför vårdinrättningensatt
område bestäms enligt förarbetena till tvångsvårdslagstiftningen prop.
1990/91:58 154-157 patientens tillstånd, rutinernas. vidav
inrättningen och omständigheterna i övrigt. Det framhålls permis-att
sion bör naturlig del vården och efterses som en överens-av ges en
kommelse med patienten den läkare har för vården.av ansvaretsom

Permission för viss del vårdtiden kan delav t.ex.avse etten av
dygn eller visst antal dygn i sträck,ett eller vissa återkommande
tillfällen, under vissa helger.t.ex. I dessa fall förutsätts patientenatt
skall återvända till vårdinrättningen. Permission kan för attges
förbereda tvångsvårdens upphörande, andraäven skäl kanmen
motivera sådant beslut, läkarundersökningett påt.ex. vårdin-annan
rättning.

Permission för återstoden vårdtiden får för underlättaattav ges en
smidig övergång till fortsatt vård i frivilliga former och därmed uppnå
syftet med tvångsvården, dvs. vården skall i frivilligaatt former.ges
I specialmotiveringen till 25 § LPT prop. 1990/91:58 265s.
framhålls avsikten inte dennaatt formär att permission skallav
tillämpas rutimnässigt. Det den främst bör kunnaatt utnyttjas ianges
vissa fall då tvångsvårdstiden har blivit förlängd vid eller fleraett
tillfällen.

Det understryks departementschefen permission underav att
återstoden vårdtiden inte skall användas försöksutskrivningav som
enligt tidigare lagstiftning, LSPV, dvs. i omfattning och understor
lång tid. Enligt departementschefen förfarande dittillsvaran-ettvar av
de modell och tillämpning inte förenligt med de rekvisit förstränga
tvångsvård hon föreslagit.som

Departementschefen övervägde särskilt frågan tillståndett attom
vistas utanför sjukvårdsinrättningens område under återstoden vård-av
tiden kunde förenlig med det rekvist gäller enligtanses 3 § 2som
LPT, där det patienten skall ha "ettatt oundgängligt behovanges av
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psykiatrisk vård, kan tillgodoses påinte sätt änannat genomsom
sjukvårdsinrättning för heldygnsvård.intagning på Departements-en

chefen följande 1990/91:58 155-156:anförde prop. s.

Även för psykiatrisk tvångsvård skall krävas bl.a.det attom
psykiatrisk vård intepatienten har oundgängligt behovett av som

patienten intagen påkan tillgodoses ärsätt änannat attgenom
från indikationernasjukvårdsinrättning kan inte bortse atten man

olika tillfällentvångsvård i viss mån kan skifta i styrka vidför
pågår. samtidigt medveten behovetunder det vården Jag äratt om

del fall hindrarutforma lagstiftningen så den inte iattatt en enav
tvångsvård till vård i frivilliga former. Enligtsmidig övergång från
kunna tillgodoses permissionsregleringenmin mening bör detta om

för patienten i vissa fallbyggs så den uttryckligt stöd attut att ger
tillbringa resterande tid tvångsvårdsperiodenkan få tillstånd att av

för sådantydligtutanför vårdinrättningen. Det är att utrymmet
blir betydligt begränsat hittillsvarandetillståndsgivning änmer

sådant tillstånd bör emeller-tillämpning försöksutskrivning. Ettav
åtgärden angelägen förfå det finns skältid är attanta attges, om

tvångsvården upphör.förbereda att

sin del 1990/91:58 402-403Lagrådet anförde för prop. atts.
utanför sjukvårdsinrättningenstillstånd till vistelsemöjligheten att ge

förutsättningen enligt LPT eftersom detinte stred 3 § 2område mot
vårdfonn, bestå patientengäller kanrekvisitet även gessom omen

från sjukvårdsinrättningen.permission
vârdtidenpatient permission under återstodenharEn äravsom

intagen för psykiatrisk tvångsvård. Av 8 §alltjämt att anse som
rättspsykiatrisk vård följpsykiatrisk tvångsvård ochförordningen erom

skyldighetvårdinrättningen har fortsattläkarenden ansvarige attatt
rehabilitering och kontinuerligtpatientensaktivt för prövaverka att

specialmotiveringen till 25 §upphöra. Enligtkantvångsvårdenom
givitspatient266 det viktigtLPT 1990/91:58prop. är att somens.

vård och följs tilleffektiv uppföljandebehov erbjudspermission vid en
uppgift förkunnaförhållandena stabiliserats. Detdess vara enanges

också för socialtjänsten.psykiatriska vårdenden öppna men
tvångsvården skall upphöra såreglernaDe allmänna snartattom

tvångsvårds-förarbetena tillnödvändig enligtden inte absolut sätterär
för hur1990/91:58 155lagstiftningen prop. gränsytterstaens.

härtill framhållerpågå. anslutningskall kunna Ilänge permissionen
patientenupphöra såtvångsvården bördepartementschefen snartatt

också gälleroch dettautanför vårdinrättningenklara levakan attattav
psykiatriska verksam-stöd denpatienten behöver öppnanär t.ex.av
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heten eller socialtjänsten. Departementschefen understryker angelägen-
heten möjligheterna till samverkan medatt socialtjänst, arbetsmark-av
nadsmyndigheter m.fl. till för underlättatas tvångs-attnoga attvara
vården kan upphöra.

Det finns inte något hinder förlänga tvångsvårdstidenmot att när
patient meddelats permission och det finns inte heller någoten

uttryckligt krav på patienten i sådant fall återatt skall vistas påett
vårdinrättningen. Enligt specialmotiveringen till 25 § LPT prop.
1990/91 266-267 det dockär naturligt patient visat sigs. att en som
inte kunna klara vistelsen utanför vårdinrättningen på tillfredsstäl-ett
lande skall inledasätt den fortsatta vårdtiden på vårdinrättning innan

beslut permission kan fattas.nytt om
Som led i vården patient givitsett permission kan återin-av en som

tagning ske så länge vårdtiden löper. I 1990/91:58 156prop. s.
betonas återintagning självfallet inte fåratt tillgripas rentsom en
disciplinär åtgärd patient brutit demot villkormoten som som
meddelats. För återintagning krävs patientens psykiska tillstånd iatt
förening med hans levnadsförhållanden i övrigt och hans inställning till
vården sådanaär det inte finns någonatt vårdenutväg än attannan
fortsätter på vårdinrättningen.

11.2.2 Permission vid vård enligt LRV

Rättspsykiatrisk vård särskild utskrivningsprövningutan

Vid rättspsykiatrisk vård efter beslut domstol får chefs-som ges av
överläkaren beträffande patienter vårdas särskild utskrivnings-utan
prövning enligt 9§ LRV besluta permission enligt de förut-om
sättningar gäller vid vård enligt LPT.som

Rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning

Vid rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning prövar
länsrätten enligt 10 och 22 §§ LRV frågan permission efterom
ansökan chefsöverläkaren eller patienten. Vid prövningen skallav
länsrätten beakta den brottslighet föranlett beslutetarten av som om
särskild utskrivningsprövning, risken för återfall i brottslighet och
verkan den vård och behandling patienten genomgått.av som
Tillståndet får för återstoden vårdtiden, det finns skälges attav om

åtgärden angelägen förär förberedaanta att den rättspsykiatris-att att
ka värden upphör. Länsrätten skall åklagaren tillfälle sigatt yttrage
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i tillståndsfrågan, det inte uppenbart obehövligt. Tillståndet fårärom
kombineras med särskilda villkor och kan återkallas chefsöverläka-av

förhållandena kräver det. Länsrättens beslut får överklagasren, om av
åklagaren och patienten hos kammarrätten.

Länsrätten får överlämna chefsöverläkaren beträffande vissatt
patient besluta permission. Länsrätten skall åklagaren tillfälleom ge

sig i frågan, det inte uppenbart obehövligt. Länsrättensäratt yttra om
beslut får överklagas åklagaren. Länsrätten kan återta chefs-av
överläkarens befogenhet, det finns skäl för det. Chefsöverläkarensnär
beslut avslå begäran permission eller meddela särskildaatt atten om
villkor för permission eller återkalla permission får över-atten en
klagas patienten hos länsrätten.av

Chefsöverläkaren enligt 28 § LRV skyldig målsägandenär att, om
begär det, underrätta denne beslut patienten fått permission.attom
Chefsöverläkaren skall, brottet och övriga omständigheter detgörom

målsägandenpåkallat, möjlighet begära få sådan under-att attge en
rättelse.

Allmänt gäller vid permission dessa falli möjligheten tilläven att
vistelse utanför vårdinrättningen bestäms patientens tillstånd ochav

vid inrättningen.rutinerna De faktorer länsrätten särskilt skallsom
vidbeakta prövningen ansökan permission skall tillgodoseav en om
allsidig prövning i dessa fall. Enligt förarbetena tillgörsatt en

tvângsvårdslagstiftningen prop. 1990/91:58 307 det vid dennaärs.
prövning väsentligt skyddsbehovet för närstående och omgivningenatt

beaktat i tillräckligblir utsträckning. Det det dock samtidigtattanges
angeläget patienten möjligheter successivt sig tillär att attges anpassa

utanförliv vårdinrättningen. Vid prövningen bör, framhålls det,ett
faktorerde i bestämmelsen särskilt vilkain iutöver vägassom anges

former perrnissionen avsedd ske, vilka övervaknings-är att t.ex.
avsedda vidtas för patienten under utevistel-är attarrangemang som

sen.
vistas återstoden vårdtiden utanför Vårdin-Möjligheten att av

rättningen särskild betydelse för vårdens upphörande i dessa fall.har
Enligt 1990/91:58 308 kan det förutsättas det oftaatt ansesprop. s.
nödvändigt definitiva föregås period förden utskrivningenatt av en
utslussning samhället, sjukvården i samarbete med socialtjänsteni där
kan eftersom det vid prövningen vården skall upphörastöd,ge av om

fråga bedöma risken för patienten till följd sinär att attom av
psykiska återfaller i brott.störning

det fall i grad beträffandeDet framhålls i dessa högreännu änatt
andra tvångsvårdspatienter kan finnas skäl föreskriva villkoratt om

vistas på viss plats eller besöka ellerförbud att tat.ex. att en annars
någon viss och sådana villkor kan fåkontakt med attperson en
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funktion liknande besöksförbud enligt lagen 1988:688 besöksför-om
bud. framhållsDet vidare det i vissa fall kan tänkas skyddsa-att att
spekterna sig så starkt gällandegör patienten bör få permissionatt
bara under förutsättning anhörig eller någon lämpligatt en annan

åtar sig ha personlig tillsyn patienten.att överperson

Rättspsykiatrisk vård intagna i kriminalvårdsanstaltav

Frågan permission för den intagen i kriminalvårdsanstaltärom som
och rättspsykiatrisk vård enligtprövas 11 § LRV Kriminal-ges av
vårdsstyrelsen efter ansökan chefsöverläkaren eller patienten. Omav
ansökan har gjorts patienten, skall yttrande inhämtas från chefs-av
överläkaren. Tillstånd får under viss del vårdtiden eller underges av
återstoden vårdtiden, det finns skäl åtgärden äratt anta attav om
angelägen för förbereda tvângsvården upphör. Tillståndet fåratt att
förenas med särskilda villkor. Det kan inte pågå under längre tid än
den rättspsykiatriska vården. Tillståndet får i dessa fall inte återkallas

chefsöverläkaren. Kriminalvårdsstyrelsens beslut får överklagasav av
patienten hos kammarrätten.

förarbetenaI till tvångsvårdslagstiftningen prop. 1990/91:58 s.
310 betonas det vårdaspekterna skallär vägledande föratt som vara
Kriminalvårdsstyrelsens prövning måste inäven vägaattmen man
kriminalvårdens intressen. Hänsyn det slag skall enligttasav som
lagen 1974:203 kriminalvård i anstalt vid olika formerom av
permission och tillstånd till vistelse utanför kriminalvårdsanstalt bör
därför få påverka prövningen.

Rättspsykiatrisk vård anhållna, häktadeav m.

anhållna,För häktade och intagna enheter för rättspsykiatrisk
undersökning inte någon möjlighet till vistelse utanför sjukvårdsin-ges
rättningens område.

11.2.3 Gemensamma bestämmelser

En patient meddelats permission alltjämtär nämnts attsom som ovan
intagen på sjukvårdsinrättning för psykiatrisk tvångsvård.anse som

Det innebär bl.a. sådan kontakt måste hållas med patienten frånatt en
vårdinrättningens sida ansvarig läkare kan bilda sig uppfattningatt en

patientens psykiska tillstånd och de åtgärder eventuellt börom som
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psykiatrisk tvångsvårdvidtas. Enligt 8 § förordningen 1991 1472 om:
chefsöverläkaren skyldig tillrättspsykiatrisk vårdoch är att attse

fråganhålls med patient fått permission,sådan kontakt att omen som
kanden rättspsykiatriska vårdens upphörandetvångsvårdens eller

fortlöpande.övervägas

särskilda villkor får meddelas iförordningen vilka6 §I anges som
Villkoren fårsamband med beslut permission.om avse

vårdmedicinering eller ellerskyldighet underkasta sigatt annan—
behandling,

kontakt med vissskyldighet hållaatt en person,-
för ellereller institution vårdskyldighet vistas hemettatt annan-

eller anlita socialtjänsten,eller besöka Vårdcentralbehandling att en
arbete,bostad, utbildning ellervistelseort,——

använda berusningsmedel,förbud samtatt-
visseller kontakt medvistas på viss platsförbud att taatt enen-

person.

förekommande fallfår chefsöverläkaren och iförordningenEnligt 7 §
eller meddelaKriminalvârdsstyrelsen ändra villkorellerlänsrätten ett
det.omständigheterna anledning tillvillkor närnytt ger

innehålla uppgiftskall enligt 2 § förordningenPatientjournalen om
samband därmed åter-särskilda villkor ipermission och samt om

Uppgift skall också finnas avslag påtillstånd.kallelse sådantett omav
pådäremot inget kravpermission. Det ställsbegäran atten om

uppgift chefsöverläkaren enligtskall innehållapatientjournalen attom
bli under-målsäganden möjligheteninformerat28 § LRV har attom

sjukvårdsinrätt-tillstånd vistas utanförpatientenrättad när attges
lämnats i visst fall.sådan underrättelse harområde ochningens att

Rättspraxis1 .2.41

användningennågot fallhar inteRegeringsrätten prövat avav
fall permission enligtdäremot någrapermission enligt LPT avmen

med särskild utskrivnings-vårdadesbeträffande patienterLRV som
prövning.

RÅ tvångsvården förref. 98 har godtagitRegeringsrätten 1992 att
tid årpatienten sedan lång merfortsatte änpatient etttrots atten

pågåendeansågs nödvändigt denpermission eftersom dethade att
denutgjordeavbröts. Enligt Regeringsrättenmedicineringen inte

några på sinpatienten inte företeddeomständigheten symtomatt
grund för beslutstörning inte tillräckligallvarliga psykiska ett om
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upphörande vården. Därutöver har krävts dels bedömningav atten
patienten kommer sköta medicineringen vården skall upphöra,att om
dels bedömning det inte på grund finns risk föratten attarman
patienten återfaller i brottslighet allvarligt slag. Regeringsrättenav
RÅ 1992 509 har också fråganprövat patient kundenot om en ges
tillstånd tills vidare vistas utanför vårdinrättningens områdeatt varje
veckoslut från fredag eftermiddag till söndag kväll. Regeringsrätten
fann perrnissioner erforderliga för patientens återanpassningatt var
och försvarliga och lämpligaäven i den omfattning kammarrättensom
medgivit. Enligt Regeringsrätten skulle dock tillståndet förenatvara
med förbud använda alkohol, narkotika och andra berusningsmedelatt

besöka viss och besök från denattsamt ta emoten person personen.
RÅEnligt Regeringsrätten 1993 403 måste permissionnot en

föregås förberedelser. De förberedande åtgärderna måsteav noggranna
klart dokumenterade och till sin och omfattning sådanaartvara vara

de förvaltningsdomstolen underlag för beslut de villkoratt ger om som
skall gälla för permission. Med hänvisning till sådana förbe-atten
redelser inte hade skett såvitt framgick handlingarna i målet avslogav
Regeringsrätten ansökan permission.om

11.3 Behov förändringarav

Permission under återstoden vårdtiden specifik företeelse förårav en
psykiatrisk tvångsvård. Den formen permission förekommer inteav
inom hälso- och sjukvård. Möjligheten till sådan permission harannan
tillkommit för lagstiftningen i del fall inte skall hindra smidigatt en en
övergång till vård i frivilliga former. Utformningen de aktuellaav
bestämmelserna i LPT och LRV dock illa med destämmer överens
bestämmelser vilka förutsättningar skall uppfylldasom anger som vara
för någon skall tvångsvård. Särskilt det gäller LPTnäratt ärges
det, utgår från ordalydelsen, svårt finna någon formatt attom man av
permission huvud förenlig med kravet iöver 3 § 2är LPTtaget att
patienten skall ha "ett oundgängligt behov psykiatrisk vård,av som
inte kan tillgodoses på intagningsätt än sjukvårds-annat genom en
inrättning för heldygnsvård.

De uppgifter vi har inhämtat användningen permissionsom om av
vid vård enligt LPT och LRV visar permission används iatt stor ut-
sträckning. Antalet patienter på permission år 1996 dock mångaär
gånger färre antalet försöksutskrivna från vårdän enligt LSPV år
1988. Ett hundra patienter har permission längre månadänpar en
medan flera patienter försöksutskrivna under den tid LSPVtusen var
gällde.
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Vid inventeringstillfället den 30 september 1996 hade 1 297av
LPT-patienter 26 341 patienter permission 72procent änmer
timmar. 991 patienter inskrivna enligt LRV. Av dem hade 28var

283 patienter permission 72 timmar. Vidänprocent mer en
jämförelse med Socialstyrelsens inventering år 1993 kan konstateras

vid det tillfället 1357 patienter inskrivna enligt LPT. demAvatt var
hade 23 permission. Av 897 inskrivna LRV-patienterna hadeprocent
26 permission vid inventeringen år 1993. Andelen perrnittera-procent
de LPT- och LRV-patienter har således ökat något vid jämförelseen
mellan inventeringstillfällena åren 1993 och 1996.

Vid inventeringen år 1996 har 35 de permitterade LPT-procent av
patienterna permission kortare månad. För 13 43än procenten
patienter patienterna permissionen längre årär 1 och förän 12av
patienter längre år.3 Inom två landsting Malmöhus ochänt.o.m. -
Älvsborg har många patienter permission längre år.1 Dessaän-
landsting har också andel de inskrivna LPT-patienterna påstoren av
permission. Det förefaller idet dessa områden har utvecklatssom en
tradition i användningen permission under lång tid för LPT-av
patienter annorlunda vad vanligtär i andra delarän ärsom som av
landet.

De 283 LRV-patienter har permission vid inventeringstillfälletsom
fler fjärdedel de inskrivnautgör LRV-patienterna.än 246 deen av av

permitterade patienterna vårdas med särskild utskrivningsprövning och
37 sådant prövningskrav. LRV-patienternaAv med särskildutan
utskrivningsprövning har 34 84 patienter permission änprocent mer

år. Nästan hälften 62 patienter dem med vårdtid årett över treav
har haft permission i år. Flertalet dem med lång vårdtidän ettmer av
och lång permissionstid dömda för mord eller vårdade redan enligtär
tidigare lagstiftning och då bedömda s.k. O-fall. Hälften allasom av
permissioner beräknas behöva fortsätta åtminstone ytterligare sex
månader.

de fallI pennissionstiden längre år har domstolenär än prövatett
frågan fortsatt vård vid minst två tillfällen. En sådan användningom

permission har inte uttryckligt lagstöd i någon bestämmelse i LPTav
eller LRV endast i förarbetena till tvångsvårdslagstiftningenutan
prop. 1990/91:58. Det kan därför ifrågasättas utforrrmingen deom av
bestämmelser reglerar användningen permission i falldessasom av
uppfyller legalitetskravet enligt 2 kap. 12§ regeringsformen och
artikel 5:1 i Europakonventionen.e

kanDet också ifrågasättas tillämpningen de aktuellaom av
bestämmelserna innebär åsidosättande förbudsregeln i 2 kap.ett av
12 § andra stycket regeringsformen och artikel Europakon-5:1 e
ventionen. bestämmelsernaAv framgår tvångsmedel inte fåratt ett
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användas i något syfte det framgårän regleringen påannat som av
området ändamålsprincipen. Enligt vår bedömning finns det skäl anta

permission under lång tid primärt inte alltid användsatt för att
förbereda tvångsvården upphör. Den omfattande användningenatt av
permission under lång tid tyder permissiontvärtom i hel delatt en
fall inte används i överensstämmelse med ändamålet med bestämmel-

i LPT och LRV. Av 1990/91:58 154-157 framgårserna attprop. s.
avsikten inte permission under återstodenär vårdtiden vid vårdatt av
enligt LPT skall användas på försöksutskrivningsätt enligtsamma som
LSPV för möjliggöra smidig övergång till vård i frivilligautan att en
fonner. Enligt specialmotiveringen till 25 § LPT prop. 1990/91:58

265 skall permission under återstoden vårdtiden inte användass. av
rutinmässigt skall utnyttjas främst i vissa fall då tvångsvården oftautan
har pågått under längre tid. Vid rättspsykiatrisk vård med särskild
utskrivningsprövning måste permission under återstoden vårdtidenav
i de flesta fall användas för vid prövningen vården skallnäratt av
upphöra kunna bedöma risken för patienten till följd sinatt av
psykiska störning återfaller i brott. Det prop. 1990/91:58anges s.
308 det därför kan förutsättas det ofta nödvändigt denatt att attanses
definitiva utskrivningen föregås period utslussning iav en av sam-
hället. Den relativt omfattande användningen permission enligt LPTav

månad tyderän permission inte används undantagsvisattmer en
varit avsikten enligt Riksdagens beslut. Beträffande patienter medsom

längre permission år har1 permission bådeän enligt LPT och LRV
uppenbarligen kommit användas försöksutskriv-sättatt samma som
nmg.

Detta också väl med vad chefsöverläkarnastämmer överens uppgav
vid Socialstyrelsens utvärdering år 1992/93. En majoritet chefs-av
överläkarna 62 % permission används ersättningattuppgav som en
för försöksutskrivning, form där möjligheten tillsämremen som en
preventiva insatser gått förlorad.

Här bör beaktas LPT och LRV tillkom i övergångsskede däratt ett
mentalsjukhusvården hade avvecklats kommunaliserad vårdmen av
psykiskt störda inte hade beslutats.ännu När LPT och LRV infördes

landstingen fortfarande för boende, sysselsättning ochtog stort ansvar
socialt rehabiliterande insatser till med psykisk störning.personer
Genom 1995 års psykiatrireform prop. 1993/941218, bet.
1993/94:SoU28, rskr. l993/94:396 har landstingens i detresurser
avseendet till övervägande delen överförts till kommunerna, fåttsom
huvudansvaret för planera och samordna insatser till psykisktatt
funktionshindrade. Detta möjliggör vård i samhället i allt störreatt ute
utsträckning kan sjukhusbaserad vård medersätta allvarligav personer
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psykisk störning från hälso-insatser och sjukvården ochgenom
socialtjänsten i samverkan.

bakgrund den organisatoriska förändringenMot den psykiat-av av
riska vården kan det ifrågasättas tvångsvårdade patienter ärom som

behov kommunala insatser i fonn boende, socialt stöd elleri av av
social rehabilitering bör kvarbli i tvångsvård på permission under lång
tid. lagförarbetena 1990/91:58 framhålls beträffandeI prop. 155s.

tvångsvården bör upphöra så patienten kan klaraLPT snart attatt av
utanför vårdinrättningen och detta också gäller patientenleva näratt

behöver stöd den psykiatriska vården eller socialtjän-öppnat.ex.av
sten.

Psykiatrirefonnen, liksom 1993 års handikappreforrn, omfattar
tvångsvårdade patienter. Det finns inte några bestämmelser i SoLäven

eller innebär patienter vårdas enligt ellerLSS, LPT LRVattsom som
undantagna från det författningsreglerade kommunala Deär ansvaret.

inhämtat användningen permission viduppgifter vi harsom om av
för i detvård enligt och LRV talar kommuner bristerLPT att

får andel LRV-patienter alltjämt inte stöd ihänseendet. T.ex. storen
boende för LRV-patienter. Brister det slagetkommunalt särskiltett av

insatser till psykiskt funktionshindrade bekräftas vidi kommunernas
uppföljning psykiatrireformen. Enligt årsrapportenSocialstyrelsens av

Socialstyrelsen följer och utvärderar 1997:6 gäller det i1997 upp
synnerhet utvecklingen särskilda boendeformer och flexibiliteten iav

boendets medden vård och inom Personeromsorg som ges ram.
står också i princip utanför LSS. Enligtpsykiska funktionshinder

uppföljningen handikappreforrnenSocialstyrelsens slutrapport över av
följer och utvärderar 1997:4 har psykisktSocialstyrelsen upp

betydligtfunktionshindrade fått insatser enligt LSS i mindre ut-
hänsyn tillsträckning vad förväntades medän som gruppens om-

stödbehov enligt gjorda levnadsnivåundersökningarfattning och stora
gjorts bl.a. Psykiatriutredningen.och de inventeringar som av

form boende,Kommunala enligt SoL eller LSS iinsatser av
rehabiliteringdagverksamhet, socialt stöd och socialsysselsättning

komma till stånd redan under pågåendebehöver och oftaövervägas
för förbereda tvångsvår-tvångsvård i samband med permission att att

vård med särskild utskrivnings-upphör. Vid rättspsykiatriskden
nödvändig förutsättning förprövning sådana insatserär atten

skall kunna beslutavid prövningen enligt 16 § LRVlänsrätten om
RÅjfrupphörande 1990/91:58 306—308,tvångsvårdens prop. s.

gällande regler kan det obligatoriska kommu-1993 403. Mednot nu
kommunernasbetalningsansvaret enligt lagen 1990:1404nala om

sjukvård i dessa fallbetalningsansvar för viss hälso- och göras
tvångsvårdens upphörandelänsrätten har beslutatgällande först när om

ll 18-0330
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prop. 1993/94:218 108. Mot den bakgrunden har i rättspraxiss.
fastslagits till biståndrätt enligt 6 § SoL föratt vistelse på ett
behandlingshem inte föreligger för den intagen för tvångsvård.ärsom
Det innebär det inte finns något ekonomisktatt incitament för
kommunerna fullgöra sitt enligt SoL och därmedatt inte helleransvar
enligt LSS. Vid rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivnings-

fårprövning detta enligt vår bedömning till följd patienter kvarbliratt
i tvångsvård längre vadän skulle ha varit motiverat frånsom annars
samhällsskyddssynpunkt.

För belysa denna problematik har vi gjortatt förfrågan bland deen
för landsting och länens kommunförbundrepresentanter deltar isom

Socialstyrelsens uppföljning psykiatrireforrnen. Av de inkomnaav
17 26 landsting och 15 25 kommunförbund fram-svaren av av

kommer följande samverkan kring LRV-patienter ochom om
kommunernas stöd till dessa patienter. För åtta landsting positivges en
beskrivning samarbetet med kommunerna kring LRV-patienter.av
Endast i enstaka fall har patienter inte kunnat få permission på grund

bristande insatser från kommunens sida. För nio landsting lämnasav
negativ beskrivning samverkan. Problem ha uppstått ien av ettuppges

flertal fall både i fråga insatser enligt SoL och LSS. Patienternaom
har i dessa fall blivit kvar i tvångsvård sjukvårdsinrättning. T.ex.

det beträffande fall patienten har påett väntatattuppges ett grupp-
boende i två år och den anledningen inte har kunnat fåännuav
permission. kommunförbundenAv fem positiv beskrivningger en av
samarbetet med psykiatrin redovisar också vissa problemmen man
med hänvisning till LRV-patienterna, särskilt de med missbruks-att
problematik, kräver insatser kommunerna inte alltid kan till-som
godose. De tio övriga kommunförbund har på förfrågansvaratsom
ifrågasätter kommunerna har någon skyldighet samverka medattom
psykiatrin boendeinsatser och andra insatser enligt SoL till dessaom
patienter under pågående rättspsykiatrisk vård. Man hänvisar till att
LRV-vården landstingetsär och kommunen inte har någotattansvar
betalningsansvar för permitterade patienter eftersom de inte är
medicinskt färdigbehandlade. Flera kommunförbund det ävenattanser
gäller stöd och service enligt LSS och hänvisar till LSS intet.ex. att

naturligt för dennaär Ett kommunförbund ifrågasätter LSSgrupp. om
gäller för kriminellt belastade personer.

Enligt vår mening det inte godtagbartär psykiskt funktionshind-att
rade till skillnad från andra tillhör personkretsen enligtgrupper som
1 § 3 LSS inte erhåller stöd och service de har tillrätt utan,som som
Socialstyrelsen konstaterar i slutrapporten från uppföljningen av
handikapprefonnen, i princip står utanför LSS. Det också mycketär
otillfredsställande patienter blir kvar i tvångsvård på grundatt av



Öppen medPermission vård särskilda villkor 323SOU 1998:32 —-

brister i kommunala insatser, på grund särskilda boende-t.ex. attav
former inte utvecklas och dagverksamheter inte finns tillgå.att att

Efter införandet och har frågan prioriteringarLPT LRV omav
sjukvården den s.k. Prioriteringsutred-inom hälso- och övervägts av

till ändringar i Sedanningen. Förslagen SOU 1995:5 har lett HSL.
juli gäller enligt 2§ vissa grundläggande etiskaden 1 1997 HSL

principer för prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Prioriterings-
hälso-regeln gäller således bl.a. i landstingens och kommunernas och

de allmänna riktlinjer fastslås i propositionensjukvård. Av prop.som
följer med allvarliga psykiska1996/97:60 31-39 atts. personer

innebär vården dessastörningar tillhör prioriteringsgrupp Det att av
eller går föresärskilt vården enligt LPT LRV, dempatienter, när ges

funktionshinder vården demed lindrigare störning eller även om av
ställer således kravsvårare kostar väsentligt mycket Detta attmer.

planering beaktar den psykiatriska organisationenlandstingen i sin att
kvalificerad dygnetruntvårdskall tillgodose de behovkunna av som

och kommunerna i sin planering särskiltfinns hos befolkningen att
insatser enligt HSL till med allvarligabeaktar behovet personerav

särskilda boendeformer eller vistas ipsykiska störningar bor isom
dagverksamheter.

Prioriteringsregeln i omfattar dock inte kommunala insatserHSL
sjukvård. Eftersomi samband med hälso- ochenligt SoL och LSS

område inte innehåller någonlagstiftningen på socialtjänstens motsva-
mening denna brist påprioriteringsregel kan enligt vårrande över-

fålagstiftningen hälso- och sjukvårdens områdeensstämmelse med
alltid kan leva till de krav på godtill följd landstingen inteatt enupp

inträffarvård fastlagts i HSL. Dettaoch prioriterad närt.ex.som
nödvändiga för tvångsvârden skallenligt SoL eller LSSinsatser är att

kommer till stånd.upphöra intekunna men
psykiatriska vården och kommunernaskommunaliseradeDen

avhandlas ytterligare i anslutning till fråganenligt SoL och LSSansvar
rättspsykiatrisk vård i kap. 12.upphörandeom av

överväganden förslagoch11.4

.4. 1 Allmänt1 1

tvångsvård grundlagsskyddadvid psykiatriskRättssäkerheten avser en
frihetsberövandeinte för ochtrygghet för varje medborgare utsättasatt

myndighet eller enskild medkroppsligt ingrepppåtvingat änannatav
skallreglerar sådan myndighetsutövningstöd lag. lagEn varasomav

för skydd de grundläggande fri- ochmed de principerförenlig av
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rättigheterna i 2 kap. 8 och 12 §§ regeringsforrnen ochsom anges
i artikel 5:1 e och 8 punkt 2 Europakonventionen.

LPT och LRV lagligt stöd för psykiatrisk tvångsvårdattger ge
under administrativt eller straffrättsligt frihetsberövande. En lag som
reglerar sådan myndighetsutövning skall tillgodose framför allt tre
grundläggande krav ställs rättssäkerhet: Förutsägbarhet,som
rättslig kontroll och enhetlig rättstillämpning lika behandling. LPT
och LRV innehåller materiella och processuella regler skallsom
tillgodose dessa rättssäkerhetskrav.

Utformningen de bestämmelser i LPT och LRV reglerarav som
användningen permission under återstoden vårdtiden harav av
emellertid fått till följd permission kommit användas iatt störreatt
utsträckning eller under längre tid borde fallet ochän attsom vara
tillämpningen kommit andra ändamål de iänatt avse som anges
lagförarbetena. Det den bakgrundenär nödvändigtmot göraatt en

bestämmelserna permission såöversyn tillämpningen kanattav om
tillgodose legalitetskravet enligt 2 kap. 12 § regeringsformen och
artikel i5:1 e Europakonventionen.

Översynen bör tillgodose LPT och LRV inte tillämpas för andraatt
ändamål eller andra patienter vad framgår där intagnaän som av
bestämmelser. Av LPT och LRV bör därför tydligt framgå under vilka

Över-förutsättningar föroch vilka ändamål permission får medges.
bör med beaktande den organisatoriskagöras förändringsynen av som

skett psykiatrireformen och de grundläggande principer förgenom
prioriteringar inom hälso- och sjukvården införts i HSL.som

Enligt vår bedömning kan insatser angelägna förär attsom
tvångsvården skall kunna upphöra genomföras möjlighet tilläven om
permission under återstoden vårdtiden avskaffas. Det innebär attav

underpermission tvångsvård bör användas på vidsättsamma som
sluten hälso- och sjukvård. Permission såledesbör kunnaannan ges

dels för visst tillfälle och viss tid timmar, dagar eller veckor, dels
för återkommande tillfällen och viss tid, dag- eller helg-t.ex. natt-,

RÅpermission i samband med dag-, respektive veckovård jfrnatt-
1992 509.not

Patienten bör kunna permission för sköta vissa personli-attges om
angelägenheter och för möjliggöra socialt rehabiliterandeattga

insatser nödvändiga för tvångsvården skall kunnaär upphöra,attsom
för förbereda särskilt boende. På detta kan hospitalise-sättt.ex. att ett

Vidarering motverkas. bör permission kunna medges för patientenatt
successivt skall sig till liv utanför vårdinrättningen ochettanpassa
möjliggöra bedömningar patientens anpassningsförrnåga i samhället.av

gäller i synnerhet vid vårdDetta enligt och vårdLRV enligt LPTnär
pågått under lång tid.
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omfattas kommunensplacering behandlingshemEn som av
ske i samband medbör däremot inte kunnaenligt SoLansvar

placering bör, kommerpermission. sådanEn närmare attsom
psykisk tvångsvårdföljande, endast kunna skeutvecklas i det när ges

särskilda villkor.vård medöppensom
har permission under långgällande lagstiftningPatienter enligtsom

sådan kvalificerad psykiatriski behovtid kan inte längre avanses vara
har tills vidaresjukvårdsinrättning. Dedygnetruntvård påges ensom

förutsättningvärdinrättningen underutanförbedömts kunna vistas att
nödvändiga försärskilda villkorskyldiga iakttade ärär attatt som

förlivskvalitetsrelaterade behov ellerhälso- ochtillgodose patientens
möjligheten till permission undersamhällsskyddet. Omsäkerställaatt

patienters behovavskaffas, bör dessaåterstoden vårdtiden ävenav
vårdinrättningen. Vitillgodoses utanförfortsättningsvis kunna anser

stöd möjliggördet införs lagligtdetta bör ske attettattatt somgenom
på sjukvårdsinrättning kanbehöver vårdasinte längrepatienter som

tvångsvårdenenligt LPT eller LRVöverföras till vård när ännuöppen
vissa villkorskyldiga iakttade skallupphöra ochinte kan attatt vara

tvängsåtgärder enligtoch andraTvångsbehandlingvården.i den öppna
vård.samband med sådanfå användas ioch skall inteLPT LRV

Även användas förutsätterskall kunnatvångsåtgärder inteom
med särskilda villkorvårdmöjlighet tillinförandet öppenenav

villkorenkränkningmed hänsyn till denöverväganden somnoggranna
rättigheterna. Särskildagrundlagsskyddade fri- ochinnebär deav

tillgodose rättssäkerheten.förmåste därföravvägningar göras att
avsnitt domstolspröv-utvecklas i följ andekommerSålunda bör attsom

med särskilda villkor.vårdfråganbeträffandening ske öppenom
skallpatient kunnagälla förförutsättningar börSärskilda att en
värden kanrisk förvård. finnstill sådan Detöverföras attannars

andra patienter deändamål eller förför andra änanvändaskomma att
sker med avsiktoch LRVintagning enligt LPToch attattavsessom

villkor.med särskildatill vårdöverförasskall kunnapatienten öppen
till patienterockså med hänsynmåsteSärskilda överväganden göras att

framför allt vissa LRV-lång tid,villkor underunderkastadekan bli
villkorad tillvarosådanupplevaoch kommapatienter, att som enen

värdighet. Detintegritet ochsjälvbestämmande,kränkningallvarlig av
användasvillkor inte skallmed särskildavårdbör betonas öppenatt

sjukvårdsinrättningrationaliseringsskäl. Vård påellerbesparings-av
kvalificeradbehovharså länge patientensåledes kunnaskall avges

dygnetruntvård.
villkor innebär densärskildavård medöverföring tillEn öppen att

eller påboendetmed vård i detvårdensjukhusbaserade ersätts egna
självbe-kränkningsjukvårdsinrättningen. Denutanförsättannat av
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stämmande, integritet och värdighet villkoren i vård kanöppensom
innebära för patienten måste då vägas de positiva effektermot som
bedöms uppstå för patientens hälsa och livskvalitet han ellerattgenom
hon överförs från sjukhusbaserad vård till vård i samhället. Detute
goda kan uppnås integrering denär psykiskt störde i samhälletsom av
och normalisering hans eller hennes tillvaro. Utvecklingenav av
hospitalisering kan då motverkas och samhällsskyddet stärkas genom

patientens hälso- och livskvalitetsrelateradeatt behov kan tillgodoses
på tillfredsställandeett sätt.

Om optimal avvägning skall uppnås mellan dessa för patientenen
positiva och negativa effekter måste den vårdfonnen såledesnya
tillföra vårdkomponenter den sjukhusbaserade vården inte kansom ge:

till den utvecklande rollatt ta liv utanför sjukhuset kanettvara som
varje medborgare. Detta förutsätter kommunen medverkar aktivtge att

och insatser enligt SoL och LSS. Det bör betonas många deger att av
aktuella patienterna behöver särskilt boende eller stöd och serviceett
för klara boende. För delatt patienternaeget frånvaronstor ären av

meningsfull daglig sysselsättning i någon form problemav ett stort
måste uppmärksammas vid planeringen insatserna isom öppenav

vård. Det bör vidare betonas vården allvarligt psykiskt stördaatt av
skall högstaäven prioritet i den hälso- och sjukvård omfattasges som

kommunernas enligt HSL. förutsätterDetta samordning ochav ansvar
planering mellan berörda sjukvårdande och sociala instanser kring
varje enskild patient i syfte utreda patientens hälso- och livskvali-att
tetsrelaterade behov och hur dessa kan tillgodoses på kort och lång
sikt. Beträffande LRV-patienter måste också utredas hur samhällsskyd-
det kan tillgodoses.

Den samordnade vårdplaneringen förutsätter vidare samråd skeratt
med patienten frågai hans behov och patientens valmöjligheterattom
tillgodoses så långt det möjligtär individuellt anpassadgenom en
information. Detta Ökar förutsättningarna för insatserna från hälso-att
och sjukvård och socialtjänst skall kunna få optimal effekt och att
syftet med tvångsvården skall kunna uppnås. Om det inte olämpligtär
bör samråd i fråga patientens behov också ske med patientensom
närstående.

Den genomförda vårdplaneringen bör dokumenteras i samordnaden
vårdplan klarlägger hälso- och sjukvårdens och socialtjänstenssom

för vården och patienten. Den samordnadeansvar omsorgen av
vårdplanen skall ligga till grund för prövningen frågan vårdenav om
på sjukvårdsinrättningen kan övergå till vård medöppen särskilda
villkor och skall således in till domstolen. I avsaknad sådanges av en
vårdplan skall domstolen inte kunna fråga vårdta öppenupp en om
med särskilda villkor till prövning.
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vård medtvångsvården skalldomstolBeslutar öppenatt somgesen
påpå sjukvårdsinrättningenblir patienten kvarsärskilda villkor men

enligt ellermedverkar med insatser SoLkommunen integrund attav
patientesvårdplanen,samordnadeLSS enligt den t.ex. attgenom

obligatoriskatillgodoses, skall detsärskilt boende intebehov av
kommu-enligt lagen 1990:1404betalningsansvaretkommunala om

och sjukvård kunnaför viss hälso- görasbetalningsansvarnernas
gällande.

tvångsvård skall kunnapsykiatriskinnebär såledesVårt förslag att
vård medellersjukvårdsinrättningvård öppensomges som

Öppen endast kunnasärskilda villkor börvård medsärskilda villkor.
till patientens hälsanödvändigt med hänsynfråga detkomma i ärom

Syftet börfri- och rättigheter.andra människorstill skyddeteller av
ochlivskvalitetsrelaterade behovochpatientens hälso-attvara

särskilda villkor.skall tillgodosessikt kunnasamhällsskyddet utan
med särskildavårdavgränsning bör beslutMed sådan öppenomen

överlämnat tilldomstolLRV-patientervillkor kunna somavse
vårdöverförts till sådanO-fallvård och s.k.rättspsykiatrisk som

enligtövergångsbestämrnelsernatillnuvarandetvångsvårdslagstiftning.
vård med särskildrättspsykiatriskgenomgårBeträffande dem som

hurbedömningsärskildskall görasutskrivningsprövning aven
helt kantvångsvårdentillgodoses innansamhällsskyddet skall kunna

förstdärför kunna upphöratvångsvårdenflesta fall börupphöra. I de
rättspsykiat-villkor. Vidvård med särskildaperiodefter öppenaven

det frånutskrivningsprövningsärskild ärrisk vård utansom ges
tvångsvårdenpåkallatpåsamhällsskyddssynpunkt inte sätt attsamma

villkor. Beslutsärskildavård medperiodupphör efter öppen omaven
endast kunnade fallenvillkor bör imed särskildavårdöppen avse

hänsyn tilldet medinnebärsärskild problematikmedpatienter attsom
säkerhet ellerpersonligaellerlivskvalitethälsa ochpatientens annans

tillföreskrivsvissa villkorpåkallatpsykiska hälsaellerfysiska är att
jfruti i samhälletfungerarpatientenkonstaterasdess det kan att

i målet Johnsonoktober 1997den 24Europadomstolens dom mot
vårdpraxis börEuropadomstolensbeaktande öppenMedEngland. av

förbeslutas LPT-undantagsfall också kunnaisärskilda villkormed
kriminalvårdsan-iproblematik. Intagnasärskildmed sådanpatienter

dessa patienterseftersomdenna vårdfonn,omfattasintestalt bör av
kriminalvården.insatser inombehov tillgodoses genom

harmed permissionpatienterinventeringengenomfördaVid den av
vilkabedömningenbeaktas viduppgifter börvissavi inhämtat avsom

tvångsvårdfråga öppenkomma ibör kunna närvillkor ges somsom
LPT-patienter-majoritetenframkommerinventeringenvård. Av att av

med permissiondemtill sitt hem. Av överpermissionhar ettegetna
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år 42 placeradeär på institutionerprocent där de måste vistas enligt
villkoren för permissionen. Flertalet LPT-patienter har också be-
handling med depåneuroleptika villkor för permissionen.som
Majoriteten dem har pennission månadän harav som mer en
diagnosen schizofreni och har behandling med depåneuroleptikum som
villkor för permissionen. 22 LPT-patienterna harprocent andraav
villkor för permissionen. Det gäller vanligen skyldighet hållaatt
kontakt med kontaktmannen eller regelbundet besökaatt mottagningen
eller avdelning för sin medicin. Av LRV-patienternaatt med
särskild utskrivningsprövning har flertalet 59 % permission till sitt

hem. Endast i tidigareeget O~fall har majoriteten 62 %gruppen
permission till institution och då placeringenutgör där vanligen också
villkor för permissionen. Bland LRV-patienter med särskild ut-
skrivningsprövning missbruk vanligtär oberoende diagnos. Mer änav
hälften de pennitterade LRV-patienterna har behandling medav
depåneuroleptika. Flertalet har detta villkor för permissionen.som

I de följande avsnitten länmas förslag till hur regleringen öppenav
vård med särskilda villkor kan tänkas bli utformad beträffande LRV-
respektive LPT-patienter hur dessa frågor skall hanteras.samt Som
närmare utvecklats i avsnitt 9.6 föreslår vi patienten skall haatt rätt
till stödperson tvångsvårdenäven när vårdöppen medges som
särskilda villkor.

Det bör framhållas vårt förslag inte innebär tidigareatt att system
med försöksutskrivning återinförs vid vård enligt LPT och LRV. Till
skillnad från vad gällde enligt dåvarande lagstiftning, LSPV, skallsom

vårdöppen med särskilda villkor särskildutgöra vårdform viden
tvångsvård med krav på samordnad planering och uppföljning av
hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens insatser på dom-samt
stolsprövning. Vidare föreligger den skillnaden tvångsvård i formatt

vård baraöppen skall kunna komma i fråga det nödvändigtnärav är
patienten iakttar särskilda villkoratt i vårdöppen under viss perioden

innan tvångsvården upphör beslut sådan vård ochsamt att om
återintagning för vård på sjukvårdsinrättning endast skall få fattas om
vissa förutsättningar uppfyllda.är

Det från tillsynssynpunktär angeläget användningenatt av
tvångsvård i form vårdöppen med särskilda villkor blir föremål förav

fortlöpande uppföljning Socialstyrelsen. Denna formen av av
tvångsvård bör därför omfattas chefsöverläkarens rapporteringsskyl-av
dighet till Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter. En nationell
uppföljning och utvärdering effekterna på rättssäkerhet ochav
samhällsskydd bör genomföras så det lämpligt.ärsnart
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11.4.2 vårdFörslag avseende enligt LRV

Öppenvård med särskilda villkor bör införas för domstolsöverlåmnade
patienter och tidigare O-fall inte längre behöver intagna påsom vara

sjukvårdsinrättning för deras vårdbehov skall kunna tillgodosesatten
behöver iaktta villkor för den sjukhusbaserade rättspsykiatriskaattmen

vården kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård skall kunna ersättas
med vård i samhället. En förutsättning bör därför det medute attvara
hänsyn till patientens psykiska tillstånd och personliga förhållanden i
övrigt eller till personliga säkerhet eller fysiska eller psykiskaannans
hälsa skall påkallat patienten iakttar särskilda villkor avseendeattvara
vård och behandling, boende, sysselsättning eller andra insatser för att
tillgodose hans hälso- och livskvalitetsrelaterade behov eller för att
tillgodose samhällsskyddet. När den rättspsykiatriska vården utanges
särskild börutskrivningsprövning överföring till vård medöppenen
särskilda såledesvillkor kunna ske patienten fortfarande liderom av

allvarlig psykisk störning och har fortsatt behov psykiatrisketten av
vård kan tillgodoses han intagen påsätt än ärannat attsom genom

sjukvårdsinrättning. den rättspsykiatriska vården medNären ges
särskild utskrivningsprövning bör överföring till vård kunnaöppenen
ske patienten fortfarande lider psykisk störning och har ettom av en
fortsatt behov psykiatrisk vård kan tillgodoses på sätt änannatav som

han intagen på sjukvårdsinrättning och det inte hellerärattgenom en
påkallat på sjukvårdsinrättning med hänsynhan intagen tillär äratt en

för återfall brottslighet.risken i allvarlig Den återfallsrisk alltjämtsom
kan föreligga får således inte sarnhällsskyddet kanstörre än attvara
tillgodoses de villkor patienten skall iaktta i den öppnagenom som
vården och de samordnade insatser hälso- och sjukvården ochsom

genomföra. framhåller börsocialtjänsten skall Som vi i avsnitt 10.4.l
behovet konsultinsatser för bedömningar återfallrisken övervägasav av

förredan i den vårdplan skall patienten inupprättas när tassom
tvångsvård.

skall kunna komma i fråga bör tidigareDe villkor nämntssom som
förutom medicinering eller andra sjukvårdsinsatserkunna ävenavse

sysselsättning, och rehabilitering ellerboende, stöd service, social
och också åtgärderandra insatser enligt SoL LSS andra sommen

bedöms nödvändiga för patient inte skall återinsjukna ochattvara en
återfalla i socialt innebär risk för patientenmönsterett attsom

allvarligt slag. enskilt fall bör därförkommer begå brott I varjeatt av
villkoren uppfyller dessa krav och syften. Enprövasnoga om

avvägning måste mellan den kränkning patientens självbe-göras av
stämmande, integritet och värdighet beslut vård medöppenettsom om
de aktuella villkoren innebär och de effekter patientens hälsa och
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livskvalitet sarnhällsskyddet bedöms kunna uppnåssamt som genom
den sjukhusbaserade vården vård imed samhället.ersättsatt ute
Mot denna bakgrund bör vård med fåsärskilda villkoröppen

beslutas endast patientens farlighet, brottsbenägenhet ochnär an-
passningsförrnåga i samhället kan bedömas efter ochnoggranna
dokumenterade förberedande åtgärder i samband med perrnissioner jfr
RÅ förberedande1993 403. De åtgärderna bör till sin ochnot art
omfattning förunderlag beslut de villkor skall gälla ige om som

vård. Detta förutsätter utredning har gjortsöppen att en noggrann av
patientens hälso- och livskvalitetsrelaterade behov och hur de kan

Öppentillgodoses på kort och lång sikt. vård med särskilda villkor bör
därför endast få beslutas chefsöverläkaren i samverkan med denom
psykiatriska vården, primärvården och socialtjänsten iöppna samt
förekommande fall och genomförtkommunens hälso- sjukvård har en
samordnad vårdplanering och överenskommit lämpliga åtgärderom

hälso- livskvalitetsrelaterade ochinnebär patientens och behovattsom
samhällsskyddet tillgodoses. vårdplanen framgå vilkakan Av bör

nödvändiga för kunna uppnå integreringinsatser bedöms attsom en
samhället och normalisering hans tillvaro. vård-patienten i Ien avav

planen skall formerna för uppföljning insatserna i den öppnaanges av
vården och för utvärdering och revidering vårdplanen.av

samordnade vårdplaneringen förutsätter samråd sker medDen att
patienten i fråga hans behov vård och behandling, boende,om av

eller Vid planeringensysselsättning, stöd och service andra insatser.
nödvändiga för tillgodose patientens behovde insatser attsom ansesav

det med hänsyn till syftet med vården avgörande betydelseär attav
tillförsäkras inflytande i möjligapatienten delaktig ochär största

tillgodoses så långtutsträckning. Patientens valmöjligheter bör således
gällermöjligt individuellt anpassad infonnation. Dettadet är genom en

förutsätter patientensärskilt beträffande kommunala insatser attsom
bistånd enligt SoL eller stöd och service enligt LSS.aktivt söker

Samrådet enligt vår mening viktig förutsättningmed patienten är en
den värden skall möjliggöra patientenför insatserna i öppna attatt

hans tillvaro kan normaliseras. frågorintegreras i samhället och Iatt
gäller sarnhällsskyddet det dock med hänsyn tillär annanssom

hälsa möjligt påpersonliga säkerhet eller fysiska eller psykiska inte att
till patienten. Om det inte olämpligt börhänsynsätt ärtasamma
patientens närstående.samråd också ske med

förutsättning för vård med särskilda villkor börEn öppen attvara
börsådan vård fattas efter domstolsprövning. Länsrättenbeslut om

rättspsykiatrisk vård med särskildsådan fråga inte bara vidpröva en
frågantillgodose rättssäkerheten börutskrivningsprövning. För att om

de fall rättspsykiatrisk vårdvård länsrätten iprövas ävenöppen gesav
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sådant prövningskrav. En sådan fråga bör anhängiggörasutan av
chefsöverläkaren vid den värdenhet där patienten intagen enligtär
LRV. Chefsöverläkaren skall fortlöpande vårdenöverväga påom
sjukvårdsinrättningen kan upphöra och bör den bakgrundenmot
ansöka värd med särskilda villkoröppen så sådan värd ärsnartom
motiverad.

Domstolens prövning fråga vård förutsätteröppenav en om en
allsidig redovisning för de omständigheter grunden förutgörsom

vård med särskilda villkor.öppen En ansökan värd böröppenom
därför uppfylla särskilda krav i det avseendet. Ett formellt krav bör

det har samordnad vårdplan och den ingesupprättatsatt attvara en
med ansökan. Till ansökan bör fogas redogörelse dels för denen
utredning gjorts rörande patientens behov vård och be-som av
handling, boende, sysselsättning, stöd och service eller andra insatser,
dels för de insatser planeras för tillgodose patientens kortsikti-attsom

och långsiktiga behov, dels för vilka villkor bör gälla i denga som
vården med hänsyn till dessa behov, dels föröppna vilken uppföljning

kommer insatserna. Till ansökan bör fogasgörasattsom av en
särskild redogörelse för vilken utredning gjorts med avseende påsom
samhällsskyddet och för vilka åtgärder skall genomföras för attsom
motverka patienten återfaller i tidigare socialt ochmönsteratt
brottslighet.

Om förutsättningarna för vård med särskilda villkor inteöppen är
uppfyllda, patientens vårdbehov inte bedöms kunna till-t.ex. om

utanförgodoses sjukvårdsinrättningen, får länsrätten inte medge att
patienten överförs till sådan vård. Om samordnad vårdplanöppen en
med ovannärrmda redogörelse inte har bifogats ansökan eller givits in
därefter, föreligger hinder för länsrätten ansökan tillatt ta upp
prövning i sak. Om chefsöverläkaren föreläggande länsrättentrots av
inte avhjälper bristen, skall avvisa ansökan.rätten

beslut vårdEtt med särskilda villkor bör gälla under vissöppenom
tid räknat från prövningstillfället. Giltighetstiden bör efter deanpassas
tider gäller för vård enligt LRV. Med hänsyn till den föreslagnasom
kvalificerade utredning skall föregå beslut sådan värd börettsom om
vården kunna pågå under månader.sex

Efter ansökan chefsöverläkaren vid den Vårdenhet där patientenav
förintagen rättspsykiatrisk vård bör länsrätten få medge denattvar

vården med särskilda villkor får fortgå den längsta tiden.öppna utöver
Medgivande bör få lämnas för högst månader gängen. Dennasex
tid bör således maximitid. Den kränkning patientensutgöra en av
självbestämmande, integritet och värdighet sådant beslut kanettsom
innebära måste särskilt beaktas i förlängningsfallen. När förlängning
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medges bör därför alltid deträtten nödvändigt vårdenpröva är attom
pågår i ytterligare månader eller kortare tid bör medges.sex om

Vårt förslag innebär således det inte finns någonatt yttersta
tidsgräns för vård med särskilda villkor.öppen För tillgodoseatt
rättssäkerheten bör därför särskilda krav ställas på ansökanäven en

fortsatt vård. Till ansökan bör fogasöppen redogörelse förom en
vilken uppföljning och revidering gjorts den samordnadesom av
vårdplan låg till förgrund beslutet vård. Av ansökanöppensom om
bör framgå vilka insatser genomförts för tillgodoses patientensattsom
hälso- och livskvalitetsrelaterade behov och vilka effekter insatserna
haft på patientens hälsa och livskvalitet samhällsskyddet. Isamt
ansökan bör redovisas vilka ytterligare insatser bedöms nöd-som
vändiga för tillgodose dessa behov och villkoren i denatt öppnaom
vården den anledningen bör ändras.av

Vid vård med särskilda villkor måste såledesöppen välen
fungerande uppföljning kunna ske från sjukvårdsinrättningens sida.
Chefsöverläkaren har för eftervården organiseras följsochattansvar

på sådant kraven vårdgod och hög patientsäkerhetsätt attupp
tillgodoses inom för det kvalitetssystem skall finnas iramen som
verksamheten. förutsättning förEn detta enligt vår meningär att
patientansvarig läkare har sådan kontakt med berörda instanser inom
den hälso- och sjukvården och med socialtjänsten fråganöppna att om
vårdinsatserna och upphörande vården kan fortlöpande.prövasav

Vårt förslag innebär samhällsskyddet måste kunna tillgodosesatt
i den vården med beaktande den âterfallsrisk alltjämtöppna av som
kan finnas. Till skillnad från vad gäller enligt nuvarandesom
bestämmelser permission enligt innehåller förslagetLRVom om

vård med särskilda villkor föreskrifter krav på samordnadÖppen om
planering uppföljningoch sjukvårdens och socialtjänstens insatser.av
Öppen vård med särskilda villkor får enligt förslaget huvudöver taget
inte komma till stånd inte samordnad vårdplan har upprättatsom en

bl.a. säkerställer, så långt det möjligt, samhällsskyddet kanär attsom
tillgodoses i den vården. särskildEn utredning skall föröppna göras
bedömning återfallsrisken och vilka insatser specifikt krävsav som
med avseende på samhällsskyddet. dennaMot bakgrund vi attanser

förslagvårt innebär samhällsskyddet stärks.att
tillgodose samhällsskyddet bör åklagarenFör i mål gälleratt som

vård med särskilda villkor för patienter vilka vårdas enligtöppen LRV
med särskild utskrivningsprövning kunna intervenera och belysa risken
för patienten till följd den psykiska störning föranlettatt av som
beslutet särskild utskrivningsprövning återfaller i brott. Länsrättenom
bör därför i överensstämmelse med vad gäller i andra mål enligtsom
LRV åklagaren tillfälle sig i denna fråga innan beslutävenatt yttrage
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Åklagaren ocksåvillkor. börmed särskildavårdmeddelas öppenom
särskilda villkor.vård medbeslutöverklaga öppenrätt att omges

upphöravården skalldenkunna begäraVidare bör åklagaren öppnaatt
finnerfall där åklagarensjukvårdsinrättning. Iövergå vård påoch i

tillmed hänsynvårdenifrågasätta denanledning öppnaatt sam-
chefs-kontakta dendock i första handåklagarenhällsskyddet bör

vården.denför uppföljningen öppnaöverläkare avsom ansvarar
eventuelltåtgärder ochnödvändigakan då vidtaChefsöverläkaren

för vård på sjuk-patientenåterintagningomedelbarbesluta avom
vårdsinrättning.

bli aktuellsjukvårdsinrättning kanvård på närintagning förEn
kan tillgodoses ivård inte längrepsykiatriskbehovpatientens av

frågananledningen särskiltden övervägtvård. Vi haröppen omav
tillåterintagning med hänsyngälla förbörförutsättningarvilka som

vidsamhällsskyddet.till Deträttssäkerhet och är öppenpatientens
fallet vidskillnad från vadvillkor, till ärsärskildavård med som

till Defrån vårdformöverföringfrågapermission, annan.enenom
därför preciserasbörför återintagningbör gällaförutsättningar som
rättssäkerhettill patientenssåväl med hänsynpå tydligare sättett som

återintagningvidnärvarande gällerförsarnhällsskyddettill än som
permisison.från

vård medtillföraspatient kantill över öppenAnledningen att en
utanförlivklarabedöms kunnapatientenvillkorsärskilda är ettatt
ochföreskrivitsvillkorstöd demedsjukvårdsinrättningen attsomav

samhällsskyddet. Om dåvårdbehovhanssåvältillgodoserdetta som
förutsättningvillkor gällerefter desigpatienten inte rättar som ensom

denhandstillligger detvården, nära attför den attöppna anse
former. Deti ärinte längre kanrättspsykiatriska vården öppnages

fall. Omi dessamåste återintasalltidså patientenemellertid inte att
fall tillbedömas frånnaturligtvismåstebehöver skeåterintagningen

föreskrivits, patientensvilka villkorberoendeochfall är somav
Fråganbegått.patientenbrottoch vilkasjukdomsbild omsom

särskildmed ellerrättspsykiatrisk vårdtilldömtshar utanpatienten
hänsynbetydelse. Medgivetvis ocksåutskrivningsprövning är storav

villkorenalltid ärbör detsituationen övervägasuppkomnatill den om
får ske enbartåterintagning intebör betonasändamålsenliga. Det att

det måsteiakttagits,harvillkor intesanktion för utanatt ettsom en
innebäravillkor skallföreskrivnaföljaunderlåtenhetenså attattvara

förriskeneller innebärapsykiska tillståndpatientensrisker för att
Återintagning skeinte kunnaskallökar.brottslighetåterfall i t.ex.

välfördagpå återbesökkommerpatientendärför sentbara menatt en
behandlingförinfinna sighuvud vägrarpatienten över atttagetom

konsekvenserallvarligakan fådettaläkarepatientansvarigoch vet att
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för patientens hälsa och för hans sätt i förhållande tillatt andraagera
människor.

Om patient inte kommer på återbesök på sjukvårdsinrättningenen
i enlighet med de villkor gäller, det självklartär ha kontaktsom att en
med patienten. Om patienten inte går nå eller det visar sigatt attom
patientens psykiska tillstånd eller sociala förhållanden har förändrats,
bör chefsöverläkaren ha möjlighet begära polishandräckning föratt att
inställa honom på vårdinrättningen. Detsamma gäller det förenatärom
med villkoren patienten måsteatt hembesökacceptera att ta emot av
landstingets eller kommunens personal och släppavägrar inatt
personalen i bostaden. Om chefsöverläkaren anhöriga ellert.ex.av
socialtjänsten får patienten har börjat missbrukaveta att droger eller
på något har återfallit isätt tidigare socialtannat kan dettamönster,
också anledning till återintagning. Detsamma gällervara en om
patienten lärrmat särskilt boende eller behandlingshemett där hanett
skall vistas enligt de villkor gäller. I de fall då patienten harsom
dömts till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning bör
chefsöverläkaren skyldig besluta återintagning föratt vård påvara om
sjukvårdsinrättning, patientens underlåtenhet följa föreskrivnaom att
villkor innebär risken för patienten återfalleratt i brottslighetatt som

allvarligtär slag har ökat.av
De bestämmelser i LRV och LPT innehåller regler försom

överföring patienter från vårdforrn till möjlighetav en en annan ger
överföra patienter vårdintyg haratt utfärdatsutan att endastmen om

patienten redan intagen påär sjukvârdsinrättning, överföringt.ex.en
till rättspsykiatrisk vård enligt 5 § tredje stycket LRV häktadav som
vårdas frivilligt på regeringen godkänd sjukvârdsinrättning.en av
Detta talar enligt vår mening införa sådant förfarande förmot att ett
återintagning patienter föremål förär vårdöppen medav som
särskilda villkor. För sådant beslut skulle således iett överensstämmel-

med vad gäller enligt LRV krävas vårdintyg harse som attarmars ett
utfärdats någon läkare. Eftersom patienten fortfarandeav ärannan
föremål för vård enligt LRV, bör det dock inte krävas vårdintygett
för kunna âterinta patienten för vård på sjukvårdsinrättning.att Enligt
vår uppfattning bör rättssäkerheten i stället kunna tillgodoses genom

chefsöverläkaren beträffande patienteratt rättspsykiatrisk vårdsom ges
särskild utskrivningsprövning skyndsamtutan och inom fyrasenast

dagar från dagen för beslutet skall ansöka hos länsrätten med-om
givande till fortsatt vård. Visar det sig efter dagar vård påett attpar
sjukvârdsinrättning inte nödvändig skallär givetvis ansökan om
fortsatt vård inte in till länsrätten. Vid rättspsykiatrisk vård medges
särskild utskrivningsprövning bör länsrätten i överensstämmelse med
vad gäller vid sådan vård frågan fortsattpröva vård påsom armars om
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efter anmälan chefsöverläkaren. dessa fallsjukvårdsinrättningen Iav
bör frågor fortsatt värd alltid bli föremål för länsrättens prövning.om

finner förutsättningarna för vård på sjukvårdsinrättningOm rätten att
uppfyllda, bör vården få pågå under högst fyra månader räknat frånär

dagen för beslutet intagning.om
således inte beslut återintagning Obligatoriskt skallVi attanser om

underställas länsrättens prövning. Vid rättspsykiatrisk vård med
kommer alltidsärskild utskrivningsprövning länsrätten dock prövaatt

fortsättafrågan vården på sjukvårdsinrättningen skall eller inte. Enom
återin-patient missnöjd med chefsöverläkarens beslutär omsom
vårdentagning bör dock kunna få sakprövning detta även nären av

återgår tillsärskild utskrivningsprövning och patienten öppenutanges
jfr beslutvård med särskilda villkor inom fyra dagar Regeringsrättens

mål 3682-1997.1997-12-03; nr
beträffandeden vårdens upphörande skall denFrågan öppnaom

rättspsykiatrisk med särskild utskrivnings-överförts från vårdsom
efter chefsöverläkaren ellerlänsrätten anmälanprövning prövas avav

Chefsöverläkaren bör överensstämmelseefter ansökan patienten. iav
gäller vid vård enligt LRV anmälanmed vad göragenastsom annars

skallvården kan upphöra. vårdenhan finner Den öppnanär att
längre till följd patientens psykiska störningupphöra, det inteom av

allvarligt slag och detför återfall i brottslighetñmis risk ärsom av
tillstånd ochtill patientens psykiskaheller med hänsyninte annars

särskildaövrigt påkallat han iakttarpersonliga förhållanden i är att
rättspsykiatrisk vårdvård. Beträffande denvillkor i öppen som ges

chefsöverläkaren fortlöpandesärskild utskrivningsprövning skallutan
upphörande. Chefsöverläkarenden vårdensfrågan öppnapröva om

intevården skall upphöra, detbesluta denbör näröppnaattgenast
för vård. dessa fall skall denfinns förutsättningar sådan Ilängre öppna

lider allvarligupphöra, patienten inte längrevården således av enom
psykiskamed hänsyn till patientensstörning eller detpsykisk om

påkallatförhållanden i övrigt inte längretillstånd och personliga är att
vård. Vid rättspsykiatrisk vårdsärskilda villkor ihan iakttar öppen

skall den vården vidareutskrivningsprövningsärskild öppnautan
hosmedgivande till fortsatt vårdinte ansökanupphöra, görsomom

gårvårdtidenlänsrätten innan ut.
gälla beslutbör vidare regel upphöravårdenDen näröppna attsom

sjukvårdsin-in för vård påföranleder patientenfattas att tassom
tillfälligvård på grundpatienten frivilligt sökerrättning. Om av

avbrott i dendock kortvarigt kunnaförsämring, bör vården utanges
skallchefsöverläkaren i fall patientenvården. Beslutaröppna annat att

beslutet denvård sjukvårdsinrättningen böräterintas för öppnaom
slutligt avgjort frågangälla till dess domstolvården fortsätta att om
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fortsatt vård sjukvârdsinrätttning. Ansöker chefsöverläkaren inte
fortsatt vård bör patienten i fall då den rättspsykiatrisk vårdenom ges

särskild utskrivningsprövning kunnautan återgå till vårdöppen med
särskilda villkor den frågan måsteutan att till prövning.tas upp ny
När den rättspsykiatriska vården med särskild utskri vningsprövningges
skall länsrätten alltid frågan.pröva I de fall länsrätten beslutar att
patienten skall fortsatt vård på sjukvårdsinrättning måste såledesges
frågan vårdöppen med särskilda villkor till prövningom tas upp ny
efter amnälan chefsöverläkaren förhållandenanår åter sådanaärav att
vård på sjukvårdsinrättning inte längre behövs. Det kan då finnas skäl

villkorenöverväga behöveratt ändras.om
Den tvångsvård vårdöppen med särskilda villkor börsom ges som

omfattas chefsöverläkarens rapporteringsskyldighet till Socialstyrel-av
för användningen sådan vård fortlöpandeatt skall kunna följassen av

Mot bakgrund chefsöverläkarens beslut återintagningattupp. av om
för vård på sjukvårdsinrättning inte skall underställas länsrättens
prövning bör användningen återintagning uppmärksammas vidav
uppföljningen.

11.4.3 Förslag avseende vård enligt LPT

Patienter vårdas enligt LPT kan i de flesta fall skrivas eftersom ut
kort tids vård. Många kan skrivas direkt till boende och återgåut eget
till sin normala tillvaro. Deras fortsatta psykiatriska vårdbehov kan
vanligtvis tillgodoses via den psykiatriskaöppna vården. Bland de
LPT-vårdade patienterna finns det med missbruksproblematikpersoner
och utvecklat psykiska funktionshinder behöverpersoner som som
insatser enligt SoL eller LSS för inte återfalla i tidigare socialtatt

eller förmönster klara sin dagliga livsföring.att Dessa patienter
omfattas det kommunala huvudansvaret för planera ochav att
samordna insatser till psykiskt funktionshindrade. Genom 1995 års
psykiatrireform har detta förtydligats. Reformen innefattar olikaansvar
åtgärder för effektivt och samordnatatt samhällsstödett i formge mer

lämpligt stöd, service, boende och sysselsättning. Genom dessaav
åtgärder skall de psykiskt stördas livssituation förbättras och deras

Åtgärdernamöjligheter till gemenskap och delaktighet ökas. skall
framför allt till med allvarliga och långvariga psykiskages personer
störningar till missbrukare med svåra psykiskasamt störningar. deI
flesta fallen medverkar patienten helt till åtgärderna kanatt ge-
nomföras.

Kommunala insatser enligt SoL eller LSS behöver ochövervägas
l ofta komma till stånd redan under pågående tvångsvård. Beträffande
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behovinte längre ipatienter vårdas enligt LPT är avmensom
det i vissa fall börsjukvårdsinrättning vipsykiatrisk vård på attanser

patienten till vård medkunna överförafinnas möjlighet öppenatt
behöver intevård och det stöd patientensärskilda villkor dennär som

samtycke och det finns skälgenomföras med hanskan attanta
grundläggandeför upprätthålla patientensvillkoren nödvändigaär att

återfalla missbruk och tidigarehindra honom ifunktioner eller att
det bedömsVillkor bör också kunna fastställas,socialt mönster. om

fysiskapersonliga säkerhet ellermed hänsyn tillnödvändigt annans
vården börföreskrivs i denpsykiska hälsa. villkoreller De öppnasom

tillvarosamhället och hanspatienten integreras imöjliggöra attatt
livskvalitets-hälso- ochSyftet bör patientensnormaliseras. attvara

till-på sikt skall kunnaomgivningsskyddetrelaterade behov och
särskilda villkor.godoses utan

uppfyller dessavillkorenfall börvarje enskiltI prövas omnoga
kränkningmåste mellan denavvägningkrav och syften. En göras av

värdighet beslutsjälvbestämmande, integritet ochpatientens ettsom
hälso- ochinnebär och devård med de aktuella villkorenöppenom

uppnåsbedöms kunnalivskvalitetsrelaterade effekter attgenomsom
med samhällsbaserad vård.vårdensjukhusbaseradeden ersätts

såledessärskilda villkor skallvård medAnvändningen öppenav
särskildtill patienter medbegränsadenligt vår mening pro-vara

vårdsådankan överföras tillFrågan patient öppenblematik. om en
rättssäkerhetenförövervägandendåförutsätter görsnärmare attatt

villkormed särskildavårdtillgodoses. Beslutskall kunna öppenom
beträffande de patienterlänsrättendärför fattasbör även somav

vårdas enligt LPT.
frågabör kunna komma iLPT-patienterbedöma vilkaFör att som

granskningvillkor har vi gjortvård med särskildaför öppen aven
reglerenligt gällandebeträffande patienterjournaler gessom nu

år. bakgrundpermission längre Motlångtidspermission, dvs. än ett av
börvård med särskilda villkorjournalgranskningen vi öppenattmenar

patientgrupper.nedanståendei fråga förkunna komma
behöveroch missbrukpsykisk störningmed allvarligPersoner som

boendeform särskilteller i någonbehandlingshemvistas på ett somav
socialtbehandling ochvård,patientens behovtillgodosekan av

åläggasbör kunnasådan patientrehabiliterande insatser. En även
förviss behandling,skyldighet iakttavillkor,andra attattt.ex.
socialtmissbruk och tidigareåterfaller ipatientenmotverka att

mönster.
vidpsykisk störningoch långvarigmed allvarligPersoner som

de intetvångsvård på grundförtillfällen varit intagnaupprepade attav
ochtillfredsställandebehandling påsköta sin sättfrivilligt kunnat ett
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därför bedömts kunna klara sig i det hemmet endast underegna
förutsättning de skyldiga iakttaär vissa villkor.att Det gälleratt
dels behöver kontinuerlig medicinering ellerpersoner som annan
behandling för inte återfalla i självdestruktivitet elleratt hotfullt
beteende och riskera allvarligt skada sig själv eller någonatt annan,
dels på grund varaktigt funktionshinder behöverpersoner som av
vistas i någon form särskilt boende och iaktta viss behandling förav

upprätthålla sina grundläggande funktioner och inteatt allvarligt
försämras i sin sjukdom.

Öppen vård med särskilda villkor bör i dessa fall beslutas under
förutsättning chefsöverläkaren i samverkan med denatt öppna
psykiatriska vården, primärvården, socialtjänsten ioch förekommande
fall kommunens hälso- och sjukvård dels har gjort en noggrann
utredning patientens behov vård och behandling, boende,av av
sysselsättning, stöd och service eller andra insatser, dels har upprättat

samordnad vårdplan för hur dessa behov skall tillgodoses korten
och lång sikt. planeradeDe åtgärderna skall möjliggöra patientensatt
grundläggande funktioner kan upprätthållas eller patienten inteatt
återfaller i missbruk och tidigare socialt eller patientenmönster inteatt
allvarligt skadar sig själv eller någon vårdplanenAv bör ocksåannan.
framgå vilka insatser bedöms nödvändiga för kunna möjlig-attsom

integrering patientengöra i samhället och norrnaliseringen av en av
hans tillvaro. vårdplanenI skall vidare formerna för uppföljninganges

insatserna i den vården ochöppna för utvärdering och revideringav
vårdplanen.av

utgångspunktEn för beslut vård med särskildaöppen villkorett om
det med hänsyn till patientensär ambivalenta inställningatt till be-

handlingen eller hans missbruksproblematik alltjämt kan denantas att
vård och det stöd han behöver inte kan genomföras med hanssom
samtycke. förutsättningEn för den samordnade vårdplaneringen är
dock samråd så långt det möjligt sker medär patienten i frågaatt om
hans behov vård och behandling, boende, sysselsättning, stöd ochav
service eller andra insatser. Vid planeringen de insatserav som anses
nödvändiga för tillgodose patientens behov det med hänsyn tilläratt
syftet med vården avgörande betydelse patienten delaktig ochärattav
tillförsäkras inflytande i möjligastörsta utsträckning. Detta gäller
särskilt beträffande kommunala insatser förutsätter patientenattsom
medverkar aktivt och söker bistånd enligt SoL eller stöd och service
enligt LSS. Alla ansträngningar skall därför förgöras patientenatt ge

individuellt anpassad information tillgodoser patientensen som
delaktighet. Om det inte olämpligt, bör samrådär också ske med
patientens närstående.
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Vården med allvarlig psykisk störning och missbrukav personer
innefattar särskilda svårigheter med hänsyn till missbruksproblemetatt
ofta dominerar så länge patienten får effektiv medicinering medan den
psykiska störningen träder i förgrunden medicineringen avbryts.när
Svårigheter kan uppstå vid vård med särskilda villkor dessaöppen av
patienter beroende på vård enligt och enligt lagenLPT 1988:870att

vård missbrukare i vissa fall LVM inte får parallellt underom av ges
längre tid. 4 § LVM framgår vård enligt LPT endastAv tvärtom att
får för kortare tid för detta inte skall hinder förutgöraatt ettges
beslut tvångsvård enligt psykiatriska tvångsvårdLVM. Denom som

således vårdinsatserhär åsyftas akuta på sjukvårdsin-som gesavser
syfteträttning jfr 1990/91:58 93. För med tvångsvårdenattprop. s.

sådanskall uppnås för patienter med problematik börsammansatt
enligt vår mening ändras så patienten kan vårdas enligtLVM LVMatt

sådant hem i 22 § LVM under pågående vårdpå öppenett avsessom
möjlighet finnasmed särskilda villkor. En sådan bör vidäven

rättspsykiatrisk vård.
förslag vi redovisat beträffandeDe överväganden och LRVsom

överklaganderätt, uppföljningrörande domstolsprövning, patientens av
för tvångsvårdvården, möjlighet till återintagningden öppna m.m.

vård enligt dock med undantag för vad därbör LPT,även avse som
möjlighet sig i sådana mål, överklagaåklagarenssägs att yttraom

återintagning.beslut och begära
Även från vård med särskildadet gäller återintagning öppennär

mellan ochvillkor bör dock finnas vissa skillnader LPT LRV. För att
vård enligt skall kunna ske måste samtligaåterintagning vid LPT

förutomför vård enligt 3 § uppfyllda, dvs.förutsättningar vara
samtycke,psykisk störning och bristande kravetallvarlig även att

oundgängligt behov psykiatrisk vård, intepatienten skall ha ett av som
patienten intagen påtillgodoses påkan sätt än ärattannat genom en

viktig skillnadsjukvårdsinrättning för heldygnsvård. En är attannan
framträdande plats vid vård enligtomgivningsskyddet inte har samma

samhällsskydd har vid rättspsykiatrisk vård.LPT som
föreskrivna villkoren måstesig efter deOm patienten inte rättar en

effekt får för patientens vårdbehov.bedömning vilken dettagöras av
LRV-patienter får givetvis återintagninglite det gällerLika när ensom

sanktion för villkor inte följs. Omske enbartinte att etten ensom
föreskrift behandling med depåneuro-patient skall iakttat.ex. en om

chefs-genomgå sådan behandling, måsteleptika vägrar attmen
oundgängligenbedöma sådan behandlingöverläkaren först ärom

ske form. fall börnödvändig eller eventuellt kan i I vartannan
behöver sådan kvalificerad vårdske förrän patientenåterintagning inte
det gäller patienter med miss-på sjukvårdsinrättning. Närsom ges
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bruksproblem kan det ofta finnas skäl ingripa på tidigt stadiumatt ett
eftersom vårdbehovet då ofta snabbt blir akut. Ett enstaka återfall
behöver Ävendock inte alltid leda till återintagning. det gällernär
patienter kan komma bete sigantas aggressivt ellerattsom störande
efter viss tid medicinering kan det finnasutan anledning medatt
hänsyn till anhöriga återintagningt.ex. överväga på tidigareett
stadium än bör fallet. Detta beror det vidsom annars vara att
bedömning vårdbehovet enligt 3 § tredje stycket skall beaktasav om
patienten till följd sin psykiska störning farligär förav annans
personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.

En viktig förutsättning för återintagning för tvångsvård på sjuk-
vårdsinrättning bör genomgående patienten inte kan övertalasattvara
till frivilligt medverka till erforderligatt vård och det stödta emot

han behöver. En intagning för tvångsvård bör därförsom endast
kunna komma i fråga alternativa möjligheter till vård först harom

och patientens vårdbehovutretts inte kan tillgodosesom genom
ändringar i villkoren för den vården.öppna

För rättssäkerheten skall tillgodosesatt vid återintagning bör chefs-
överläkaren skyndsamt och inom fyra dagar ansöka hossenast
länsrätten medgivande vården på sjukvårdsinrättningenatt fårom
fortsätta. Om irätten sådant fall bifaller ansökan,ett bör vården få
pågå under högst fyra månader räknat från dagen för chefsöverläka-

beslut. Ansöker chefsöverläkaren inte fortsatt vårdrens påom
sjukvårdsinrättningen bör hinder inte föreligga för återföraatt
patienten till vårdöppen med särskilda villkor fråganutan att om
sådan vård skall behöva till prövning. Patiententas bör dockupp ny
liksom vid rättspsykiatrisk vård särskild utskrivningsprövningutan
alltid kunna få sakprövning chefsöverläkarens beslut och skallen av
därför ha överklagarått beslutet till länsrätten.att

Vidare bör chefsöverläkaren i överensstämmelse med vad som
gäller vid vård enligt LPT fortlöpande fråganövervägaannars om

vården kan upphöra och, det inte längrenär finns förutsättningar för
vård medöppen särskilda villkor, besluta vården skallgenast att

upphöra. Det innebär tvångsvården skall upphöraatt patienten inteom
längre lider allvarlig psykisk störning eller vården ochav en om av
stödet till patienten kan genomföras med hans samtycke eller detom
inte längre nödvändigtär han iakttar särskilda villkor iatt värd.öppen

Den tvångsvård vård medöppen särskilda villkor börsom ges som
liksom vid vård enligt LRV omfattas chefsöverläkarens rapporte-av
ringsskyldighet till Socialstyrelsen för användningen sådan vårdatt av

Ävenfortlöpande skall kunna följas vid vård enligt LPT börupp.
användningen återintagning uppmärksammas. Det bör vidareav
uppmärksammas i vilken omfattning denna form tvångsvårdav
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särskildmedtill patienterbegränsasanvändningenanvänds och om
problematik.

delegationsreglernaSärskilt11.5 om

chefs-ansökanefterfår länsrättenstycket LRVtredje10 §Enligt av
patient beslutabeträffande vissdenneöverlämnaöverläkaren att om

sjukvårdsin-utanförvistasvårdtidendelunder visstillstånd att aven
genomgårdenBestämmelsen gäller rättspsy-område.rättningens som

särskildbrottsbalkenkap. 3 §beslut enligt 31vård efterkiatrisk om
återtaför det, får länsrättenskäldet finnsutskrivningsprövning. När

befogenhet.denna
in-den närmareskall vi översyndirektiven göraEnligt aven

chefs-tillperrnissionsrättendelegationlänsrättensnebörden avav
delega-sådanförfarandetreglera närbehovetochöverläkaren attav

återtas.tion
chefsöverläka-tillfrån länsrättendelegationdiskuteratsharDet om

Domstols-Vidtidsbegränsas.permission kanbesluta ett avatt omren
övervägandebehandlades frågan. Enseminariumanordnatverket

detuppfattningendenseminarietviddeltagarna attmajoritet var avav
chefs-begränsningdetaljeradhindernågrafinnsinte mot aven

permission. Detbeslutabefogenhetöverläkarens att uppgavsom
befogenhetenöverlämnaschefsöverläkaren attdet tillförekomma att

tvåtidvecka underdagarpermissionbesluta tre avent.ex. perom
månader.

Även begränsaangivetpå sättmöjlighet att enovanom en
harchefsöverläkarenfall därförekommadet kanmedfördelegation att

förpennissionsansökan och länsrättenvissförbeslutanderätten enen
talarpatient över-beträffandepermissionsansökan sammaannan

påellertidsbegränsamöjligtbördet annatskäl förvägande attatt vara
tilldelegeraspennissionbeslutadenbegränsa rätt attsätt somom

iändringnågonanledningfinns inte görachefsöverläkaren. Det att
lagtexten.

delegationsråttenhurkontrolleramöjligheterLänsrättens att
ärendeuttalasförarbetenadiskuterats. Iockså att ettanvänds har om

permission kanbeslutabefogenhetåtertagande läkares att omav
dock intefinnsförfaringssättetreglerNågraåklagare.initieras omav

innebärtillvägagångssättsigkan tänka atti LRV. Manintagna ett som
det före-uppmärksammaspolisenmån det atti dendet, t.ex.av

permission,påLRV-patientmed ärsambandproblem ikommer att en
detta för-påuppmärksamåklagarensakpolisens görabör attvara

åtgärder. Detnågrasida vidtarsjukhusetsfrånintehållande manom
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får sedan bli till åklagarens bedömning detupp motiveratärom att
ansöka till länsrätten ändring delegationsbefogenheten tillom chefs-av
överläkaren. Vi föreslår i kapitel ll åklagare skall haatt möjligheten

hos länsrätten ansökaatt vårdöppen medatt särskilda villkor skallom
kunna upphöra och övergå till vård sjukvårdsinrättning beträffande
patienter genomgår rättpsykiatrisk vård med särskildsom utskrivnings-
prövning. I konsekvens härmed bör det i LRV också intas en
bestämmelse åklagare skall haatt hosrätt länsrättenom ansökaatt om

chefsöverläkarensatt beslutarätt permissionatt beträffande vissom en
patient skall återtas.

11.6 Frigång och permission för intagna i
kriminalvårdsanstalt vårdas enligt LRVsom

Den intagenär i kriminalvårdsanstalt ochsom som genomgårsom
rättspsykiatrisk vård kan tillstånd under viss delatt vårdtidenges en av
vistas utanför sjukvårdsinrättningens område ll § LRV. En fråga om
sådant tillstånd avgörs Kriminalvårdsstyrelsen efter ansökanav av
chefsöverläkaren eller patienten. Om ansökan har gjorts patienten,av
skall yttrande inhämtas chefsöverläkaren.av

Kriminalvårdsstyrelsen har pekat på gränsdragningsproblemett när
det gäller tillämpningen 11 § LRV. Styrelsen har framfört följande.av

Inom kriminalvården gäller begreppet permissionatt bl.a.avser
sådana situationer intagennär vistas utanför anstalten ochen är
beledsagad personal. Av kommentarerna till 10 §av LRV prop.
1990/91:58 sid 308, avseende den patientkategori dömts försom
brott och överlämnats till rättspsykiatrisk vård brottspå-som som
följd, framgår tillstånd inte behöver inhämtasatt patientennär vid
vistelsen utanför sjukhuset ledsagas personal. Vid tillämpningenav

11 § LRV kan risk därför föreligga vârdinrättningenav inteatt
underställer frågan vistelse utanför sjukhuset Kriminalvårdssty-om
relsens prövning i situationer utevistelsennär avseddär kommaatt
till stånd under beledsagning personal. Någon skyldighetav
föreligger inte heller för vårdinrättningen underställa frågaatt om
frigång vistelse utanför vårdavdelningen inom vårdinrätt-men
ningens område Krimininalvårdsstyrelsens prövning. För vård-
överlämnade patienter med särskild utskrivningsprövning gäller

ändrade bestämmelser i lagstiftningen i 10genom § LRV atta
chefsöverläkaren har inhämta länsrättensatt medgivande för att
kunna tillstånd till frigång för patient. Kriminalvårdsstyrelsenge en
anför formerna för vistelseatt utanför enhet inom kriminal-en en
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gäller inomdemväsensskilda frånheltkanvården somvara
till livstidsdömdExempelvis kan intagen ärsjukvården. somen

utanförför vistelseifrågainte kommautvisningfängelse och
in-intagenlufthålsperrnission. Ens.k.formanstalten i änannan

kansådan permission ägai förväginteformeras när rumom en
bevakningunderden intagnestårpermissionenoch under av
antal. Föruppgå tillfall kani vissapersonal attett stortsom

i vårdsamarbetetuppkommermissförståndförriskenförebygga att
för vistelsergällerförutsättningarnaolikadepå grund somav

enligt styrelsensbör detinrättningarhuvudmänsrespektiveutanför
Kriminalvårdsstyrelsensframgålagstiftningen klartmening attav

sker.utevistelseformi vilkenskall inhämtastillstånd oavsett en
sådansituationensåledes inhämtas ärtillstånd skall även närSådant

personal.beledsagadvârdinrättningenutanförpatienten vistas avatt
bör§ LRVenligt 10för patientergällermotsvarandePå sätt asom

till § LRV11meningenligt styrelsens görastilläggvidare avett
förskall inhämtastillståndKriminalvårdsstyrelsens attinnebörd att

frigâng.skall kunnapatient gesen

tillstånd tillgällerdetregelsystemgällande närkonsekvenserDe nuav
iintagenför denområde ärvärdinrättningensutanförvistelse som

rättspsykiatrisk vård hargenomgårkriminalvårdsanstalt och somsom
skål förtillräckligaKriminalvårdsstyrelsen utgör attframförts av
måstebör ske. Detreglerdessaändringkonstatera varaatt aven

tillstånd tillbeviljarKriminalvårdsstyrelsendetriktigt äratt som
detpatientkategori närför denna ävenvârdinrättningenutanförvistelse

Med hänsynpersonal.beledsagadutevistelse ärfrågaär avsomom
innebörd ske.med dennaLRV11 §ändringanförda bördettill aven

lagänd-anfört börKriminalvårdsstyrelsen har ävenskälPå de ensom
skall beslutaKriminalvårdsstyrelseninnebördmedring göras att om

patientkategorin.diskuteradehärför denmeddelasskallfrigångnär
tagit1329-1996september 1996 Dnrden 24i beslutJO har upp

sjukvårdsin-utanförvistaspatienttillstånd förrörandeärende attett en
följande. XOmständigheternapermission.områderättningens var

skulleförordnade Xoch tingsrättenmisshandelför attdömdes
åklaga-ochhäktad,vård. X,rättspsykiatrisktillöverlämnas som var

påbörjaskundevårdenrättspsykiatriska trots attdenmedgav attren
därefter tillöverflyttadeskraft. Xvunnit lagahadeintedomen

HuddingeKriminalvårdsanstaltenanmälansjukhus. IKarlberga moten
sjukhusetpermission frånbeviljatshadeXbl.a.m.fl. attuppgavs

kraft.lagahade vunnitansvarsdelendomen iinnan
denOmföljande.anförs bl.a.JO-beslutetrefereradedetI ovan

påbörjasskall vårdenhäktad,rättspsykiatrisk vårdtill ärdömtssom
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beslutetäven inte har vunnit laga kraft, under förutsättningom denatt
dömde och åklagaren medger så sker 7 § andraatt stycket LRV. Så
länge beslutet häktning gäller skall därvid bestämmelsernaom om
rättspsykiatrisk vård för den häktad tillämpasär såvittsom utom avser
förutsättningarna för sådan vård. Bestämmelserna rättspsykiatriskom
vård innefattar inte några möjligheter för den häktadär fåattsom
tillstånd vistas utanför vårdinrättningensatt omrâde. Av §7 LRV och
förarbetena till bestämmelsen följer således den häktadär ochatt som

föremål förär LRV-vård inte kan tillstånd vistas utanförattges
vårdinrättningens område så länge häktningsbeslutet gäller. Beslutet att
bevilja X permission medan beslutet häktning fortfarande gälldeom

således inte korrekt. Enligt JO:s mening bestämmelsenvar är i 7 §
LRV inte helt lättillgänglig. Tillämpningen lagrummet förutsätterav

jämförelse med andra bestämmelser konstaterandeen samt ett att
regler rörande permission saknas för patient häktad.är Enligten som
JO borde det möjligt istället uttryckligen slå fastatt permis-vara att
sion inte kan förekomma för den häktadär under vårdtiden.som

När det gäller frågan den häktadär och genomgårom som som
rättspsykiatrisk vård skall ha möjlighet få permission beviljad kanatt
jämförelser med vadgöras föreskrivs i 13 § lagen 1976:371som om
behandlingen häktade och anhållna m.fl. I denna bestämmelseav sägs

missbruk kan befaras,att, kan häktad medges besökaom att
närstående svårt sjuk,är vidnärvara närståendes begravning ellersom
i fall, då synnerliga skäl föreligger,annat länma förvaringslokalen för
viss kort tid. Under vistelsen förvaringslokalen skallutom den häktade

ställd under bevakning, sådan tillsyn särskilda skäl kanvara om av
obehövlig. Avantagas redovisade utlåtande från JO framgårvara ovan

det gällernär häktadeatt genomgår rättspsykiatrisk vårdsom ger
lagstiftningen ingen möjlighet till tillstånd vistas utanför vårdin-att
rättningens område. JO har lagstiftningen svårtillgängligansett att är
i detta avseende och reglerna bör förtydligas.attmenar

På gällersätt för häktade och anhållna intesamma ärsom som
föremål för rättspsykiatrisk vård bör huvudregeln också det gällernär
de häktade ochär genomgår rättspsykiatrisk vård de isom attvara
princip inte skall kunna få tillstånd vistas utanför vårdinrättningensatt
område. Man kan emellertid överväga det inte bör införasom en
möjlighet till permission i mycket speciella situationer. Som harovan
anförts har häktade och anhållna inte genomgår rättspsykiatrisksom
vård vissa möjligheter få permission det föreliggeratt synnerligaom
skäl. Skäl finns för införa restriktiva möjlighetatt till permis-samma
sion för de häktade och anhållnaär och genomgår rättspsyki-som som
atrisk vård. En bestämmelse med denna innebörd bör därförny
intagas i LRV. Denna bestämmelse kan utformas med bestämmelsen
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i 13 § lagen behandlade häktade och anhållna förebild.om av som
Den genomgår rättspsykiatrisk vård och häktad skallärsom som
kunna medges besöka närstående svårt sjuk, vidår närvaraatt som
närståendes begravning eller i fall då synnerliga skäl föreliggerannat
få tillstånd lämna förvaringslokalen under kort tid.att

vårdgivare bedrivaVarje skall hälso- och sjukvården så denatt
uppfyller de krav på god vård i 2 a§ HSL. Aven som anges
bestämmelsen framgår bl.a. vården skall god kvalitet ochatt vara av
tillgodose patientens behov trygghet i vården. Vidare attav anges
vården på respekt förskall bygga patientens självbestämmande och

fastslås vården och behandlingen skall så långtintegritet. Det detatt
urfonnas och genomföras i samråd med patientenmöjligtär samt att

skall, det inte obehövligt,patienten uppenbartär snarastom ges en
medicinsk bedöming sitt hälsotillstånd. Patienten skallav ges upp-

detta tillstånd och de behandlingsmetoder stårlysningar om om som
uplysningar inte kan lämnas till skall de i dentill buds. Om patienten

mån hinder inte föreligger från sekretessynpunkt i stället lämnas till en
krav för hälso- och sjukvårdennärstående till patienten. De som anges

således vården huvdregel skall medi HSL innebär att som ges
patientens informerade samtycke vården skall i över-samt att ges
ensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och tillgodose

patientsäkerhet.hög
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12 Upphörande LRV-Vårdav

Vi föreslår inga lagändringar för bl.a.ettmen resonemang om
vilken effekt förslaget vård med särskildaöppen villkor fårom
beträffande kommunernas betalningsansvar för patienter med

vård hur bedömningenöppen risken för återfall i brotts-samt av
lighet allvarligt slag skall beträffandegöras patienterav som
överlänmats till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivnings-
prövning.

12.1 Inledning

Enligt våra direktiv skall vi analysera och utvärdera nuvarande regler
och tillämpningen dessa med avseende på samhällsskyddet,av
däribland reglerna i LRV vid utskrivning, permission och s.k. frigâng.
Vi skall vidare studera den konflikt kan uppstå åklagarensnärsom
bedömning samhällsskyddet och chefsöverläkarens bedömningav av
vårdbehovet patienter bedömsgör medicinskt färdigbe-att som vara
handlade inte kan skrivas och vilka konsekvenser detta får förut
patienten. direktivenI vidare Straffansvarsutredningennämns haratt
till uppgift det straffrättsligaöverväga regelsystemetatt ärom
ändamålsenligt utformat vad bedömningen gärningaravser av som
någon begått under påverkan allvarlig psykisk störning och attav
därför dessa frågor inte ligger inom det uppdrag vi har.som

Straffansvarsutredningen har januarii 1997 överlämnat betänkandet
SOU 1996:185 Straffansvarets Betänkandet innehåller bl.a.gränser.

modell för lagstiftning avseende psykiskt störda lagöverträda-en en ny
straffrättsliga dock enligt utredningen kräver fortsattres ansvar som en

beredning med parlamentarisk medverkan innan något fullständigt
lagförslag kan läggas fram. Utredningens förslag har inte lett tillännu
lagstiftning och betänkandet har i den del gäller psykiskt stördasom
lagöverträdare inte skickats på remiss. Vi har därför vid vårautens
överväganden utgå från nuvarande straffrättsliga reglering vadatt
gäller psykiskt störda lagöverträdare.
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12.2 Gällande rätt m.m.

12.2.1 Den straffrättsliga regleringen

Till skillnad från flertalet andra länders strafflagstiftning bygger inte
den svenska brottsbalkens regler på den s.k. tillräknelighetsläran.

ÄvenNågon möjlighet till straffrihetsförklaring finns således inte. en
vid gärningen allvarligt psykiskt störd kan ådömasperson ettsom var

straffrättsligt Däremot gäller särskilda begränsningar vidansvar.
pâföljdsvalet. Enligt 30 kap. 6 § BrB det således förbjudet väljaär att
fängelse påföljd, gärningsmannen har begått brottet undersom om
påverkan allvarlig psykisk störning. Om i sådant fallrätten ettav en
finner inte heller någon påföljd bör âdömas, skall gärnings-att annan

enligt paragraf fri från påföljd. 29 kap.I 3 §mannen samma vara
första stycket 2 BrB vidare fönnildrande omständig-attanges som en
het vid bedömningen straffvärdet skall särskilt beaktas denav om
tilltalade till följd psykisk störning, sinnesrörelse eller orsakav annan
haft starkt nedsatt förmåga kontrollera sitt handlande. Om detatt är
påkallat med hänsyn till brottets straffvärde får i dessa fall dömarätten
till lindrigare straff vad föreskrivetän för brottet.ärett som

De regler särskilt intressanta vårär synpunkt finns i 31som ur
kap. 3 § BrB, där förutsättningarna för överlämnande till rättspsykiat-

överlämnanderisk vård brottspåföljd finns. till rättspsykiatrisksom
vård får ske, för det fall påföljden inte bedöms kunna vidstanna
böter, gärningsmannen vid domstillfället lider allvarligom av en
psykisk störning och det med hänsyn till hans psykiska tillstånd och
personliga förhållanden i övrigt påkallat han intagen påär äratt en
sjukvårdsinrättning för psykiatrisk vård, förenad med frihetsbe-ärsom
rövande och tvång.annat

I 31 kap. 3 § andra stycket BrB regleras den särskilda utskrivnings-
prövningen. Beslut sådan utskrivningsprövning kan rättenom
meddela, brottet har begåtts under påverkan allvarligom av en
psykisk störning och det till följd den psykiska störningen finns riskav
för den tilltalade återfaller i brottslighet allvarligt slag.att ärsom av

I 1990/91 :58 465 motivering för reglernaprop. s. anges som om
särskild utskrivningsprövning det angeläget det för vissa falläratt att
finns ordning särskilt skall syfta till behovetatten som av sam-
hällsskydd blir tillgodosett. Det skyddsaspekterna måsteattanges noga
beaktas i de fall där det finns beaktansvärd risk för patienten påatten

sig skyldig till brott. Det konstateras vidaregör bedömningarnytt att
detta slag vanskliga och det därförär väsentligtgöra äratt att attav

det här sker grannlaga prövning efter kriterier. När deten noggranna
gäller frågan vid vilka brott särskild utskrivningsprövning fåbör ske



Upphörande LRV-våra 349SOU 1998:32 av

framträdandeskyddsaspekterna i allmänhet särskilt vidärattanges
Ävenrisk för våldsbrott. riskbedömningen allvarlignär annanavser

departementschefen särskild utskrivnings-brottslighet kan dock enligt
prövning befogad.vara

värd i12.2.2 Reglerna upphörande LRVom av

beträffandeupphörande rättspsykiatrisk vård denReglerna somom av
vård beslut särskild utskrivningsprövninggenomgår sådan utan om
Beträffande sådan patient skall chefsöverläkarenfinns i 12 § LRV. en

vården skall upphöra patienten inte längre liderbeslutagenast att om
med hänsynpsykisk störning eller det inte längreallvarlig omav en

tillstånd och personliga förhållanden i övrigttill hans psykiska är
för psykiatriskintagen på sjukvårdsinrättningpåkallat han äratt en
tvång. dessaförenad med frihetsberövande och Ivård, är annatsom

det gällerfall det således chefsöverläkaren liksom LPT-närär som,
Ävenvårdens upphörande. beträffandepatienter, skall besluta om

enligt dvs.genomgår rättspsykiatrisk vård 4 § LRV,patienter som
beslutar. Besluthäktade m.fl., det chefsöverläkarenär som om

finnsvård skall i dessa fall fattas det inte längreupphörande närav
självfallet inteför sådan vård. dessa fall upphörförutsättningar I

upphör, patientenfrihetsberövande värdenpatientens utanattgenom
återföras till häktet eller anstalten.skall i stället

genomgår rättspsykiatrisk vård med särskildBeträffande den som
i vården skall upphörautskrivningsprövning föreskrivs 16 § LRV att

nar
störning föranletttill följd den psykiskadet inte längre somav

risk försärskild utskrivningsprövning finnsbeslutet attom
allvarligt slag ochåterfaller i brottslighetpatienten ärsom av

psykiska tillståndheller med hänsyn till patientensdet inte annars
påkallat han intagenpersonliga förhållanden i övrigtoch är äratt
vård, förenad medsjukvårdsinrättning för psykiatriskpå ärsomen

tvång.frihetsberövande och annat

vård medgenomgår rättspsykiatriskgäller patienterNär det som
efterdet länsrätten beslutarutskrivningsprövningsärskild är som

efter ansökan patienten. Ansökanchefsöverläkaren elleranmälan avav
anmälan chefsöverläkarenlänsrätten efterskall prövas senastavav

blivit verkställbart ochmånader efter domstolens beslutinom fyra att
obehövligt, skallmånad. Om det inte uppenbartdärefter sjätte ärvar

rättspsykiatrisk vård harmål beslutetåklagaren i det därrätten omge
åklagaresärskilda skäl, någonmeddelats eller, det finnsnär annan
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tillfälle sig innan beslut meddelas i frågaatt yttra gällersom upp-
hörande vården.av

I specialmotiveringen till 16 § LRV prop 1990/91:58, 316s.
hänvisas till förutsättningarna enligt 31 kap. 3 § BrB för beslutet i
brottmålet överlämna patienten till rättspsykiatriskatt vård med
särskild utskrivningsprövning. Därutöver bl.a. följande:sägs

Vad avgörande vid utskrivningsprövningenär patientenär attsom
fortfarande lider den psykiska störning föranlett beslutetav som om
utskrivningsprövning och det till följd denna finnsatt av en
återfallsrisk det aktuella slaget. Något uttryckligt krav pâ attav
störningen fortfarande skall bedömas allvarlig har däremot intesom
föreskrivits. praktikenI torde emellertid den psykiska störningen
regelmässigt allvarlig, det till följd dennaattvara anse som om av
föreligger sådan återfallsrisk förutsätts för fortsatt vård.en som

Det bör påpekas punkt 2 innebär det kanatt att anses vara
påkallat patienten fortfarande skall intagen på sjukvårds-att vara en
inrättning för psykiatrisk vård, återfallsrisk enligtäven vadom som

i punkt 1 inte bedöms föreligga. hellerInte här gäller någotanges
uttryckligt krav vården skall upphöra, patienten inte längreatt om
lider allvarlig psykisk störning. Om återfallsrisk enligt punktav en
1 inte bedöms föreligga och patienten inte heller längre lider av en
allvarlig psykisk störning, saknas det emellertid i allmänhet skäl för

patienten skall intagen på vårdinrättningen för psykiatriskatt vara
vård, förenad med frihetsberövandeär och tvång.annatsom

12.2.3 Rättspraxis

Frågan upphörande rättspsykiatrisk vård med särskild ut-om av
skrivningsprövning har bedömts Regeringsrätten endast vid fåtalettav

RÅtillfällen. Två fall skall redovisas här. Det 1992 ref. 98, harena,
redan i kapitel llnämnts exempel på Regeringsrätten godtagitattsom

förlängning den rättspsykiatriska vården, patienten undertrots attav
lång tid inte vistats på sjukvårdsinrättning. Målet gällde en man som
år 1990 Svea hovrätt dömts för våldtäkt vid två tillfällen. Brottenav
hade begåtts i juni och juli 1989. Han hade före den nämnda domen
vid fem tillfällen dömts för våldtäkt. Han hade också dömts för bl.a.
misshandel, våldförande, frihetskränkande otukt och olaga tvång.
Enligt det rättspsykiatriska utlåtandet led maniskmannen av en -
depressiv sjukdom med mycket sällan förekommande depressiva skov

desto ofta maniska skov. hadeHan också sedan många årmen mera
haft alkoholproblem stundom missbrukat benzodiazepiner. Närsamt
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Regeringsrätten i november meddelade1992 sin dom hade mannen
varit försöksutskriven haft permission sedan den 2 maj 1991.resp.
Enligt chefsöverläkarens yttrande till Regeringsrätten skötte mannen

behandling med Litium och hadesin insikt i han behövde medici-att
fanns inga psykotiska tecken eller några tecken påDet öppnaner.

pågående missbruk. Regeringsrätten fastställde kammarrättens dom
innebar skulle beredas fortsatt vård enligt LRV.attsom mannen

Sammanfattningsvis konstaterade Regeringsrätten alltjämtatt mannen
lider allvarlig psykisk störning på dennaatt symtomenav en men

detstörning i har upphört tack den medicineringnärmaste vare m.m.
han erhållit. bakgrund främst redovisatsMot vadsom av som om

brottslighet långvarigheten hans psykiskaochsamt artenmannens av
störning ansåg Regeringsrätten det alltjämt fick föreliggaatt anses en

medicineringenrisk han exempelvis grund misskötselatt av av-
eller på grund återfall i missbruk alkohol och medicinerav av --
återfaller i brottslighet allvarligt slag.av

RÅÄven i rättsfall, ref. har Regeringsrätten1994 95ett senare
den rättspsykiatriska vården inte kan upphöra. måletDetansett att

gällde år 1990 överlämnades till sluten psykiatrisk vården person som
efter ha fällts till för försök till Under permissionmord.att ansvar en

han år föri 1993 begick brott och dömdes i majmars nya samma
år.bl.a. misshandel och narkotikabrott till fängelse i fyra Avgrovt en

då företagen rättspsykiatrisk undersökning framgick han inte begåttatt
åtalade gärningarna under påverkan allvarlig psykisk störningde av

och förutsättningar för rättspsykiatrisk vård intemedicinskaatt
inhämtade yttrande från Riksåklagaren,förelåg. Regeringsrätten

Socialstyrelsen och Kriminalvårdsstyrelsen. Riksåklagaren ansåg att
rättspsykiatriska vården tills vidare borde bestå, medan Kriminal-den

vårdsstyrelsen tillstyrkte vården upphörde. Socialstyrelsen ansågatt att
för fortsatt fanns väldet fanns förutsättningar vård, eftersom det en

återfall följd dendokumenterad risk för i allvarlig brottslighet till av
till sådan vårdpsykiska störning föranledde överlämnande mensom

inte låg inom Socialstyrelsens kompetensområdeansåg det attatt
samhällsskyddsaspekten tillräckligt tillgodoseddavgöra om var genom

verkställighet det relativt långa fängelsestraff utdömts.somav
Regeringsrätten konstaterade följande i sina domskäl:

handen fortfarande lider denUtredningen i målet vid NNattger av
psykiska föranlett underkastats rättspsykiatriskstörning hanattsom

särskild får vidarevård med utskrivningsprövning. Det anses
klarlagt den allvarliga brottslighet under år gjortNNatt som senare

skyldig till, bl.a. flera våldsbrott kvinnor, hängtsig mot samman
psykiska bakgrund finnermed denna störning. Mot denna Rege-
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tingsrätten risk föreligger NN till följd den psykiskaatt att av
störningen återfaller i brottslighet allvarligt slag. Denav om-
ständigheten förNN närvarande avtjänar fängelsestraffatt ett
föranleder inte bedömning.annan

12.3 Straffansvarsutredningens förslag

Straffansvarsutredningen föreslår modell för lagstiftningen en ny om
psykiskt störda lagöverträdares straffrättsliga Utredningenansvar.

allvarlig brist i den svenska regleringen den inteäratt att tarmenar en
hänsyn till finnsdet fall där helt bör fria från straffrättsligtatt man

och inte bara föreskriva inskränkningar påföljdsvalet.i Enligtansvar
utredningen bör något straffrättsligt inte åläggas, gärnings-ansvar om

inte har haft förmåga sig efter lagen. Utredningenråttaattmannen
därför gärning inte skall brott den begåsutgöraattanser en anses om

under påverkan allvarlig psykisk störning eller tillfälligav en en
sinnesförvirring, gärningsmannen inte själv vållat tillståndet ochom
han till följd detta har saknat omdömesförmåga eller förmåga attav
kontrollera sitt handlande.

Det förhållandet någon inte hålls straffrättsligt ansvarig för sinaatt
gärningar hindrar dock inte samhället kan ingripa med reaktioneratt

grundas på gärningsmannens behov vård eller på behovetsom av av
samhällsskydd. Den har begått gärningen under påverkansom av en
allvarlig psykisk störning och i behov vård fri frånär ärav men
straffrättsligt till följd bristande ansvarsfönnåga skall därföransvar av

talan åklagare kunna dömas till rättspsykiatrisk vårdav som
särreaktion. Beslutet skall fattas brottmålsdomstolen och skallav
kunna förenas med särskilda restriktioner vad gäller permissioner och
frigång, detta behövs för behovet samhällsskydd skall kunnaattom av
tillgodoses. Ingen skall emellertid kunna hållas kvar i rättspsykiatrisk
vård inte längre har medicinskt vårdbehov påkallar slutenettsom som
vård. Utskrivningsprövningen i dess nuvarande form föreslås därför
försvinna. del fall,I där sarnhållsskyddet sig särskilt starktgören
gällande, skall förvaltningsdomstol i stället under vissa begränsade
förutsättningar kunna besluta s.k. samhällsskyddsåtgärder. Dessaom
åtgärder skall kunna såväl i slutna formeräga rum som genom
kontrollåtgärder gärningsmannen befinner sig i samhället.när Deute

i princip tidsobestämda, skall kontinuerligtär omprövasmen av
domstol.

begåttDen har gärningen under påverkan allvarligsom av en
psykisk störning, kunna straffrättsligtta ettmen som anses ansvar,
skall fällas till för brott. princip bör därförI han kunna dömasansvar
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påföjder på andra lagöverträdare.till straff eller andra sättsamma som
bör det emellertid alltjämt ske särbehandling inomAv olika skäl en

dock med andra utgångspunkterför påföljdsbestämningen, änramen
Behovet vård måste nämligen kunnaenligt dagens system. av

skall såledestillgodoses inom för verkställigheten. Detramen vara
verkställa fängelse-möjligt så länge vårdbehov kvarstår, ettatt, ett

straff rättspsykiatrisk vård.genom
tidpunktennågon har dömts till fängelsestraff, vidOm det, när ett

detfrigivning alltjämt föreligger behov vård ochför Villkorlig av
påtagligföljd den psykiska störningen föreliggerdessutom till enav

förvaltningsdomstol, under vissaför fortsatt brottslighet skallrisk
dömde direkt efterbegränsade förutsättningar, kunna besluta denatt

genomgå rättspsykiatrisk vård medvillkorliga frigivningen skallden
inget behov vård detsärskilda restriktioner. Föreligger ärav men

skallhänsyn till behovet samhällsskydd,särskilt påkallat med av
övrigt begränsade förutsättningar,förvaltningsdomstol, under i samma

samhällsskyddsâtgärder.stället kunna beslutai om
förvaltningsdomstol kunna dömautredningen skall såledesEnligt en

fri frånbåde någon förklaratstill samhällsskyddsåtgärder när
vård särreak-och dömts till rättspsykiatriskstraffrättsligt somansvar

fängelsestraff. Utredningendå någon dömts tilltion och menar
såfarlighetshänseende dradet inte logiskt inämligen är attatt en

begåttmellan den hari det nuvarandeskarp gräns systemet somsom
psykisk störning och denunder påverkan allvarliggärningen av en

under påverkan psykisk störningbegått gärningenhar somav ensom
erfarenhetsmässigt föreliggerallvarlig där detinte är att anse som men
brottslighet.för återfall i allvarlig Tvärtom,påtaglig risk anseren

samhällsskydd imed hänsyn till behovetutredningen, finns det av
personlig-fokusera på vissagånger anledningstället många större att

lagöverträdare.hetsstörda
föreslagnagenomförande denUtredningen att ett avmenar

undersökningsverksamhetenrättspsykiatriskamodellen kräver denatt
det skall införasBl.a. föreslår utredningenutvidgas. typatt en ny av

utredning.särskild rättspsykiatrisk Dennakallarutredning, som man
förvaltningsdomstolenbrottmålsdomstolenskall för såväl utgörasom

återfallsrisken.för bedömningenunderlag av

12 18-0330
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12.4 samhällsskydd och vårdbehov

12.4.l Några utgångspunkter

Som nämndes inledningsvis har vi utgå ifrån nuvarande straffrättsli-att
reglering vad gäller psykiskt störda lagöverträdare. Det innebärga att

lagstiftningen rättspsykiatrisk vård fortsättningsvisäven måste haom
bestämmelser gäller patienter överlämnats till rättspsykiatrisksom som
vård såväl med särskild utskrivningsprövning. Det innebärutansom
också särskild hänsyn måste till sarnhällsskyddetatt vid be-tas
dömningen vården skall upphöra beträffande patienterav om som
överlämnats till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivnings-
prövning. I detta sammanhang finns det anledning påpeka detatt att
för någon skall överlämnas till rättspsykiatriskatt vård med särskild
utskrivningsprövning krävs den psykiska störningen allvarligatt är
medan det för kvarhålla patient inom den rättspsykiatriskaatt en
vården endast krävs psykisk störning. Den fortsatta framställningenen
kommer uteslutande behandla rättspsykiatrisk vård medatt särskild
utskrivningsprövning.

Ett uttalat syfte bakom den nuvarande lagstiftningen rätts-om
psykiatrisk vård stärka samhällsskyddet vid prövningenattvar av
vårdens upphörande beträffande psykiskt störda begått allvarligasom
brott och återfallsbenägna. Enligt våra direktiv skall vi visserligenvar
i första hand behandla frågan patientens rättssäkerhet har stärkts.om
Det emellertid ocksåsägs vi skall analysera och utvärdera reglernaatt
i LRV vid bl.a. utskrivning med avseende på samhällsskyddet. Några
särskilda samhällsskyddsâtgärder i enlighet med Straffansvarsut-
redningens förslag finns inte och vi har ingen befogenhet inomatt

för vårt utredningsuppdrag föreslå några påföljder. kravDeramen nya
sarnhällsskyddet ställer beträffande här avsedd patientkategorisom

måste därför tillgodoses inom för den psykiatriska tvångsvår-ramen
den. Vad vi måste ställning till denär avvägning förta om som
närvarande sker mellan kravet samhällsskydd och patientens
vårdbehov rimlig och riktigär patientens rättssäkerhetsamt om
tillgodoses.

Från framför allt läkarhåll har stark kritik riktats vissamot
bestämmelser i LRV går på lagen i vissa avseendenut attsom
kommer i direkt konflikt med de grundläggande etiska kodermest som
gäller för läkare verksamma inom psykiatrin. Kritiken har framför allt
gått på det med särskild utskrivningsprövningut att systemetnya
innebär brottet och inte vårdbehovet i påatt sätts sättcentrum ett som
strider flagrant Hawaii-deklarationen. dennaI etiska kodexmot sägs
bl.a. så de medicinska förutsättningarna föratt tvångsmässigsnart
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såvida inteskrivasmåste patientenuppfylldavård inte längre är ut
framförtsKritik har bl.a.frivillig vård.till fortsattdenne samtycker

överläkarebl.a. tvåSålunda hari Läkartidningen.flera artiklari
måstei LRVutskrivningsreglerna över,kravframfört att ses

det intepsykiatrinkvarhålls inompatientereftersom vissa atttrots
Lindelius och AgnetaRolfpsykiatriskt vårdbehov seföreligger ett

Rättspsykiat-rättssäkerheten.rättstillämpning hotNilsson: Dagens mot
50/95. ILäkartidningenbli intemering.vård får interisk en annan

redovisasLäkartidningen 46/96i Läkartidningen seartikel en
oftahälften de läkarevilken drygtenligtundersökning somav

erfarenhetharvårdas enligt LRVmed patienteri kontaktkommer som
vård,rättspsykiatriskfortsattförvaltningsdomstol dömt tillattav en

saknas.förutsättningar för dettamedicinskabedömtläkaren atttrots att

Regerings-i de bådapatientenpåpekafinns anledningDet attatt
påvårdadesinte längreredovisatstidigarerättsavgöranden som

långpermission sedanhade hanförsta falletsjukvârdsinrättning. detI
kriminalvårdsanstalt.han intagendettillbaka och itid senare var

tillpermissionmöjlighetenföreslagittidigareVi har attatt ge
införasstället skalloch det iskall avskaffasslutvârdtidens att en

måstevillkor.vård med särskilda Dettabeslutamöjlighet öppenatt om
upphörandereglernavid utformningenbeaktasgivetvis avomav

vård.rättspsykiatrisk

uppgifterStatistiska12.4.2

psykiatrimålhandläggningundersökning länsrättemasDen somavav
i någonlänsrätternavisar inteavsnitt 3.3redovisats i attnämnare

uppfattningchefsöverläkarensskulleutsträckningstörre emot om
uppfattningChefsöverläkarensvård enligt 16 § LRV.upphörande av

visarUndersökningen% målen.i 80länsrättennämligendelas avav
uppfattningchefsöverläkarens överensstäm-ochåklagarensockså att

gällersiffradennaskall dock påpekasmålen.% Deti 85 attavmer
upphörandefallenvård och iupphörande ävenpermissionsåväl avsom

upphöra. Resultatetskallvårdenhar begärtdär patientende mål att
åklagarensföljabenägenlänsrättenvidaretyder är attatt mera

permissions-delegationpermission ochgällerdetuppfattning när av
vården.upphörandedet gällernärrätten än av

utsträckning länsrättenvilkenuppfattning iFör att omen
upphörandesluttill vârdtidenspermissionsigmotsätter avresp.

Socialstyrelsenharpositiv säntchefsöverläkaren utvården ärtrots att
region-rättspykiatriskadeförchefsöverläkamaförfrågan tillen
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vårdsenheterna och vissa enheter för särskilt vårdkråvande. Av svaren
framgår det på de tillfrågade enheterna fannsatt 387 inneliggande
patienter vårdades enligt LRV med särskild utskrivningsprövning.som
Av framgår 26 patienter eller %7 inte fickatt permissionsvaren
därför kommunen negativ tillatt för boende, stöd ochattvar svara
hjälp till patienten innan tvångsvården upphört. Sex patienter eller 2
% fick inte permission därför åklagaren sig detta. Endastatt motsatte

patienter eller %l de intagnatre kunde inte skrivas utav trots att
chefsöverläkaren ansåg så borde ske. Till fleraatt hadeav svaren
fogats skrivelser, där chefsöverläkarna talar 22ett momentom som
innebär länsrätten kräver ordnat boendeatt för permission tillett att
vårdtidens slut skall beviljas medan kommunen stöd därförvägrar att
patienten fortfarande vårdas enligt LRV.

För ytterligare belysa detta problem haratt vi begärt in samtliga
LRV-domar för maj månad 1997 från länsrätterna i Södermanlands
och Dalarnas län, dvs. länsrätter inom sin domkrets har storasom
rättspykiatriska regionvårdsenheter. Från Länsrätten i Södermanlands
län har 94 domar kommit in och från Länsrätten i Dalarnas län 46
domar. Endast i fall har utskrivning enligt 16 § LRVett vägrats trots

chefsöverläkaren ansåg patienten bordeatt skrivasatt ut.
Med anledning Socialstyrelsens uppdrag nationellgöraattav en

psykiatrins innehållöversyn och kvalitet inventerades de patienterav
vårdades enligt LRV den oktober5 1995. Det 977 patientersom var

såväl inneliggande på permission vid inventeringstillfället. Chefs-som
överläkarna fick i samband med inventeringen frågan de bedömdeom

"tvångsvården för närvarande motiverasatt psykiatrisktettav
omvårdnads- och behandlingsbehov eller sarnhällsskydd farlighets-av
rekvisitet. I 50-tal fall ansåg chefsöverläkaren vårdenett att
motiverades helt samhållsskydd. Om så skulle fallet strider detav vara
uppenbarligen Hawaii-deklarationen. Emellertid harmot arbets-en

från Svenska Psykiatriska föreningen och Rättspsykiatriskagrupp
föreningen Socialstyrelsen fått i uppdrag granska journalerna förattav
de misstänkta Hawaiifal1en. Endast sju fall bedömdes åtminstoneav

i klara Hawaiifall medan fall bedömdesen gruppen ettsom som
tveksamt. Enligt arbetsgruppen betingas de olika bedömningarna dels

något skilda uppfattningar beträffande psykisk störning ochav
vårdbehov, dels och framför allt några i tyckteatt attav gruppen man
kan utskrivningen från rättspsykiatrisk vård med särskildse ut-
skrivningsprövning med viss utsträckning i tiden.som en process
Framför allt ansåg risken för återfall i brottslighetattgruppen av
allvarligt slag svår bedörrming,är grundad beprövaden mera
erfarenhet på vetenskap ochän där olika intressenter den vårdansvari-

läkaren, åklagaren och patienten har olika intressen.ge
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överläkaren Agnetaockså undersökningkanNämnas somen
Karsud-vårdades påbeträffande 158 patienterhar gjortNilsson som

chefsöverläkaren ansöktde fall därsjukhus under år 1996. Idens om
samtligaansökan i såbiföll länsrätten hansLRV-vårdfortsatt gott som

vårdens upphörande.chefsöverläkarenmål ansöktefall. 25I om
Åklagaren avslog ansökani elva mål och länsrättensig dettamotsatte

det ichefsöverläkaren 3fallen ansågfall. Av de nämnda 25i fem att
störning, 6 fallallvarlig psykiskförelegat någonfall aldrig hade att

fall reaktiv psykostillstånd, lövergåendedrogutlösta, att var envar
stabilt tillstånd. Denvälbehandlade med rådandefall14samt att var

alla fall i två.ordnad isociala situationen utomvar
också16 § LRVgäller tillämpningendet årAv intresse attnär av

inventeringförändrats. Vid dentvångsvårdade harhur antaletstudera
sikte påframför alltseptember 1996 ochden 30gjordes togsomsom

LRV-patienterantalet inskrivnadet totalaperrnissionerantalet var
timmar. Vid in-permission 72hade 28dessa än991. Av procent mer

LRV-patienterantalet inskrivnadäremotventeringen år 1993 var
År in-1988 antalethade permission.26endast 897, procent varvarav

O-fall 746.motsvarande patientgrupper Navseendeneliggande +
ökning antaletförsöksutskrivna. Den432åretDet avpersonervar

och 1996 kanmellan åren 1993skettLRV-patienterinneliggande som
i allvårdtiderna blivit längre,förklarasknappast sätt än attannat

rättspsykiatrisk vård varit itillantalet dömdasynnerhet stort settsom
iblandäldre lagstiftningendenbör dockkonstant. Nämnas att

i fall vidför korta,vårdtiderna grövreförkritiserades vartatt var
brottslighet.

vårdtiderna inomhurvisst intresseocksåkanDet attett sevara av
fängelsetiderna förtillförhåller sigrättspsykiatriska vårdenden

under-gjortBelfrage harHenrikbrott. Docentenmotsvarande en
rättspsykiatrisk vårddömdes tillår 1993sökning 251 personer somav

1996Juristtidningutskrivningsprövning Svensksemed särskild s.
rättspsykiatrisktallautgjordesUtgångspopulationenff..717 av

tilldessa dömdes 451Avnämligen 527undersökta år 1993, personer.
bl.a. de 102sorterades bort,fängelse. Vissarättspsykiatrisk vård eller

vårdtiderna i dessadråp, eftersommord ellerdömts förpersoner som
fortfarande skulleflestaså långa dekunde förväntasfall att varavara

i februari 1996. Avför uppföljningtidpunktenfrihetsberövade vid
tillöverlämnades 122251undersökningsgruppen personerom

medan 129utskrivningsprövningsärskildrättspsykiatrisk värd med
frihetsför-skillnaden iUndersökningen visardömdes till fängelse. att

misshandel ochförbeträffande dem dömtspåtagligsärskiltlust är som
dengånger längre inomfrihetsförlusterna drygtolaga hot. Där är tre

andeldenkriminalvården,rättspsykiatriska vården inomän storatrots
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fortfarande finns kvar inom den rättspsykiatriska vården.som
Uppdelat på brott frihetsberövandet i antal månader följande.var

Rättspsykiatrisk Fängelse
vård

Brott Månader N Fortfarande Månader N Fortfarande
intagna intagna

Misshandel 16 48 %20 42 5 37 0 -

Olaga hot 15 18 %5 28 4 10 0 -

Våldtäkt 25 13 8 %62 16 22 4 %18

Övriga 15 10 %6 60 14 21 2 %10
sexbrott

Mordbrand 24 13 %8 62 14 9 0 -

Stöld/rån 15 20 %9 45 7 30 3 10 %

Totalt 20 122 58 %48 9 129 9 %7

12.4.3 Kommunernas roll

Redogörelsen i föregående avsnitt visar länsrätternas vägranatt att
bifalla chefsöverläkarens ansökan oftare beror kommunernaatt

bistånd till särskilt boendevägrar på åklagarenänt.ex. motsätteratt
sig ansökan beroende på risk för fortsatt brottslig verksamhet. Detta
gäller framför allt ansökan permission till vårdtidens slut. Dennaom
fråga har belysts i avsnitt 11.3 skall ytterligare något beröras här.men

Enligt 6 § lagen 1990:1404 kommunernas för vissom ansvar
hälso- och sjukvård har kommun betalningsansvar för medicinskten
färdigbehandlade patienter vårdats sammanhängande än tresom mer
månader i sluten psykiatrisk vård. Medicinskt färdigbehandlad är
enligt paragraf patient kan få sitt psykiatriska vårdbe-samma en som
hov tillgodosett på kvalificeradsätt än psykiatriskannat genom
dygnetruntvård. Frågan patient medicinskt färdigbehandladärom en

läkare med specialistkompetensavgörs i psykiatri.av en
författningskommentarenI till denna paragraf i den s.k. psykådel-

propositionen prop. 1993/94:218 108 bl.a. följande:sägss.

Av andra stycket framgår bedömningen patientenatt årav om
medicinskt färdigbehandlad skall läkare med specialist-göras av en
kompetens i psykiatri. Beträffande den genomgår rättspsykiat-som
risk vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken med särskild utskrivnings-
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frågan vårdensprövning, stadgas i 16 § LRV upphörandeatt om
chefsöverläkarenskall länsrätten efter anmälan ellerprövas av av

sådanansökan patienten. För patient skall kunna kommaatt enav
kommunala betalningsansvaret krävs såledesomfattas detatt av

dels finner förutsättningarna för tvångsvårdensrättenatt att
iä upphörande uppfyllda, dels läkare bedömer patientenär att en som
‘ färdigbehandlad i den mening i denna lag. Påmedicinskt som avses

förmotsvarande förhåller det sig de patienter vårdas medsätt som
beslut särskildstöd eller med stöd LRVLPT utan omav av

utskrivningsprövning och där frågan vårdens upphörandeom4
under domstols prövning. En grundläggande förutsättningkommer

g inträde kommunala betalningsansvaret i de fall patientenför detav
tvångsvård andra chefsöverläkaren ellergenomgått med 0rdär att

fall lagakraftvunnen domförekommande domstoleni genom en
för sådan vård inte längre föreligger.funnit förutsättningaratt

medicinskt färdigbehandladföljer innebörden begreppetDetta avav
förutsättningar gäller för vård enligtoch de särskilda LPTsomav

särskiltoch har inte nödvändigt ieller LRV ansetts att ange
lagtexten.

förarbetsuttalande anledningen till kommu-Sistnämnda attsynes vara
harsocialnärrmder ofta bistånd till patientervägrar somnernas

Universitetssjuk-från LRV-vård. Vi har från Sahlgrenskapermission
från i Göteborguppmärksammats på dom Kammarrättenhuset somen

Regeringsrätten prövningstill-behandlar denna fråga och där vägrat
bistånd psykiatrisktgällde ansökan till vistelsestånd. Målet ettom

föråterstoden vårdtiden patientbehandlingshem under en somav
följande i sina dornskäl:anfördevårdades enligt LRV. Kammarrätten

enligt Någotföremål för vård LRV.länsrätten NNSom ärangett
patient tillståndför sådan vårdhinder inom attmot att ramen ge en

vistas utanför sjukvårdsinrättningensviss del vårdtidenunder av
föreligger inte. sådant beslut innebärområde permission Ett

avslutad. inträde detemellertid inte LRV-vården Föräratt av
krävs LRV-vården avslutad.kommunala betalningsansvaret äratt

LRV-vård i fall det förevarandeFrågan upphörande ettav somom
eftersärskild utskrivningsprövning länsrättenmed avgörs av

patienten. Någotanmälan chefsöverläkaren eller ansökan avav
pâföreligger inte. På grund härav och desådant beslut rättenav

övrigt länsrätten kan kommunen inte förpliktasskäl i attangettsom
sökta biståndet.för detsvara
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överväganden12.5 och förslag

kapitelI föreslår11 vi det inte längre skall möjligt beslutaatt attvara
permission till vårdtidens slut. I stället föreslås skallrättenom att

kunna besluta vård medöppen särskilda villkor. När sådantom ett
beslut fattas upphör således vården på sjukvårdsinrättning för
psykiatrisk vård och övergår i vård.öppen Det här frågaär om en
patient kan få sitt vårdbehov tillgodosett på sätt änsom annat genom
kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård för använda uttryckatt ett-

förekommer i lagen kommunernas betalningsansvar för visssom om
hälso- och sjukvård. Behovet förändringar de regler gällerav av som
upphörande rättspsykatrisk vård skall således dennaav motses
bakgrund.

Kritiken upphörandereglerna i 16 § går huvudsakimot påut att
psykiatrin måste på sig för samhällsskyddetstörreta ett änansvar som

befogat och reglerna dessutomär strider Hawaiideklarationen.att mot
Studerar rättspraxis finner anledningen till patientatt attman man en
inte kan skrivas ofta domstolenär det fortfarande finnsut att attanser

risk för patienten på grund den störning föranlettatten av som
beslutet särskild utskrivningsprövning återfaller i brottslighetom av
allvarligt slag. En vanlig orsak till patienten inte kan skrivasattannan

patientens personliga förhållanden,är det gällerut att närt.ex.
boendet, inte ordnade sådantär utskrivning kansätt ske.ett att
Kritiken från läkarkåren har dock ofta gått på det inte ärut att
tillfredsställande den psykiska störningen inte måste allvarligatt vara
för patient skall kunna kvarhållas med tvång. vissa fall haratt I denen
behandlande läkaren någon allvarlig psykisk störningansett att över
huvud inte har förelegat och således hävdat uppfattningtaget en annan

den läkare gjort denän rättspsykiatriska undersökningen. I dessasom
fall har anmälan enligt 16 § angåendeLRV vårdens upphörande ofta
gjorts kort tid efter det vården påbörjats och det patientenatt även om
gjort sig skyldig till mycket allvarlig brottslighet.

Det sagda illustrerar de problem finns det gällerstora närnu som
påföljden för och behandlingen psykiskt störda lagöverträdare. Detav

svårt hitta rimligär avvägning mellan behandlingsaspekten ochatt en
kravet på samhällsskydd. deI fall då krav måste ställas påstora
samhällsskyddet uppkommer frågan i vilken utsträckning detta skall
tillgodoses inom den rättspsykiatriska vården. Nu nämnda frågor har
diskuterats åtskilligt under årens lopp och någon lösning fullt utsom
tillgodoser alla intressen torde svår uppnå. Våra ställnings-attvara
taganden försvåras dessutom vi har utgå från nuvarandeatt attav
påföljdssystem. Frågan då det möjligtär inomär förattom ramen
detta avvägninggöra för närvarandeän mellan de renten annan



Upphörande LRV-vård 361SOU 1998:32 av

medicinska förutsättningarna för psykiatrisk tvångsvård och deatt ge
starka samhällsskyddsintressen kan sig gällande.görasom

framför allt avseenden kan diskuteraDet iär tre som man
förändringar i reglerna upphörande rättspsykiatrisk vård påom av

fortsättningsvissjukvårdsinrättning. Dels kan diskutera detman om
psykisk störning förskall krävas patienten lider allvarlig attatt av en

dels kan funderakunna kvarhållas på sjukvårdsinrättning, överman
risk skall finnas förbör skärpa kravet den attsomom man

återfaller brottslighet allvarligt slag och slutligen kanpatienten i avk något behöver skärpas.diskutera kommunernas sättman om ansvar
i kontakter vi haft med sjukvårdspersonal,Vi har degenom genom

vi gjort och studier domstolsavgörandende enkäterg genom avsom

I det finns antal patienter hålls kvar inomkunnat konstatera ettatt som
på grund kravet påden rättspsykiatriska vården i enbartstort sett avl situationen måste ändåsamhällsskydd. Antalet inteär stort ansesmen

l så den rättspsykiat-otillfredsställande. reglerna ändradesOm attvara
inte längre lidervården skulle upphöra så patientenriska snart av en

sannolikt del dessa patienterallvarlig psykisk störning skulle en av
med tvång. torde framför allt gällainte längre kunna kvarhållas Det

ofta allvarligt slag, vidmed personlighetsstörningar,patienter av som
haft impulsgenombrott psykotisktidpunkten för brottet t.ex. ett av

enbart har kvar sin personlighetsstör-karaktär efter tidenmen som
och därfråga patienter begått brottning. oftaDet är som grovaom

gånger återfallsrisken för dessaåterfallsrisken Många störreärär stor.
psykisk störning. Någralider allvarligpatienter för demän som av en

Straffansvarsutredningensamhällsskyddsåtgärder det slag somav
omhändertagande med tvångeller någon formföreslår avavannan

därförnärvarande inte. Vi intefinns fördessa oss nuanserpersoner
psykisk störningändring det gäller gradenkunna föreslå någon när av

främmande förskall upphöra inteför vård enligt 16 § LRV äratt men
påföljdssystemet ändras.så bör ske i framtidatt en om

det inte längrelagstiftningen förutsätter vidarenuvarandeDen att
beslutet särskildden psykiska störning föranletttill följd som omav

återfaller ifinnas risk för patientenutskrivningsprövning skall att
skall finnas harallvarligt slag. riskbrottslighet Denär somsom av

olikakvalificerats. det i lagstiftningsåledes inte på något Närsätt av
för in-riskbedömningslag förutsätts det skall göras att ettatt en

på någotfå ske krävs det ofta riskengripande skall sätt äratt
risk, riskanvänder uttryck påtagligkvalificerad. Man som som

med tvångbarn skall kunna omhändertasinte ringa" o.d. Förär att
påtaglig risk förkrävs det det föreliggerenligt LVU attt.ex. att en
finns dock också iutveckling skall skadas. Detbarnets hälsa och

skall riskbedömninglagstiftningen exempel på det göras utan attatt en
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den risk skall föreligga kvalificeras. Så fallet detär gällernärsom
reglerna häktning, där det endast krävs risk för fortsattom t.ex.
brottslig verksamhet.

Det måste enligt vår mening så inte vilken obetydligattvara
återfallsrisk helst skall innebära patient kvarhålls påattsom en en
sjukvårdsinrättning under lång tid. Detta torde inte heller ha varit
lagstiftarens ursprungliga mening. Det för övrigt svårtär inteom
omöjligt kunna konstatera någon sådanatt risk huvudöveratt taget
inte finns. Samtidigt får givetvis inte heller sådan risk negligeras,en
särskilt inte det gällernär begått upprepade allvarligapersoner, som
brott. Beträffande sådan krävs ofta lång behandling påen person en
sjukvårdsinrättning. Vi medvetnaär riskbedömning detattom en av
slag det här frågaär mycket svårär och dengörasom att attom
aldrig kan bli hundraprocentigt riktig. Forskning pågår dock för att
förbättra de metoder finns det gäller farlighetsbedömningar.närsom
Med hänsyn till samhällsskyddsaspekten kan vidare knappastman
klara sig sådana bedömningar, samtidigtutan hänsyn måstestorsom

till patientens rättssäkerhet. Ofta krävstas lång observationstid,en
under vilken patienten får ökade förmåner i form frigång ochav
pennissioner innan tvångsvården kan upphöra helt eller övergå i öppen
vård med särskilda villkor.

Vi riskbedömning måste finnas kvar.att Det bör dockanser en
betonas det inte får fråga vilken obetydligatt risk helst.vara om som
I praxis har dock i vissa fall tämligen obetydlig risk ansettsen
motivera patient kvarhålls inom den rättspsykiatriskaatt vården. Vien
har därför skulleövervägt kunna markera dettaom man attgenom
använda uttryck "beaktansvärd risk eller "påtaglig risk".som
Uttrycket påtaglig risk vanligt förekommandeär i lagtextnär man
vill kvalificera viss risk. Detta talar för sistnämnda uttryck böratten
användas i LRV. Emellertidäven har uttrycket, framför allt i senare
års regeringsrättspraxis i LVU-mål, tolkats så den konkretaatt
skaderisken måste betydande. införaAtt detta begrepp i LRVvara
skulle därför kunna innebära samhällsskyddsaspekten inte beaktadesatt
i tillräcklig utsträckning. Uttrycket beaktansvärd risk skulle å andra
sidan inte innebära någon förändring i förhållandestörre till vad som

gäller. Därtill kommer i brottsbalkens regler någonatt närnu man om
skall överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivnings-
prövning enbart använder ordet risk. Det lämpligtär kravatt samma
ställs på riskbedömningen både vid överlämnandet till sådan värd som

vid bedömningennämnts vården kan upphöra.när Inu som av
förarbetena till brottsbalkens bestämmelser särskild utskrivnings-om
prövning prop. 1990/91:58 465 används för övrigt uttryckets.
beaktansvärd risk.
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vi föreslår två formerGenom rättspsykiatrisk vård,att nu av
nämligen dels sådan vård på sjukvårdsinrättning, dels vård medöppen
särskilda villkor emellertid möjlighet differentieraöppnas atten
återfallsrisken beroende på vårdbehovet. bör såledesEn patient inte
kvarhållas sjukvårdsinrättning återfallsrisken kan motverkasom

olika åtgärder i vård. bedömning bör inteDennaöppen görasgenom
utifrån lagteknisk gradering återfallsrisken bakgrundutan moten av

olika konkreta faktorer har betydelse, tidigare brottslig-t.ex.somav
het, missbruksproblem eller social problematik och resultatetannan av
vården.

När det sedan gäller kravet i § tvångsvården16 2 LRV skallatt
upphöra först det längre patientensinte med hänsyn till psykiskanär
tillstånd och personliga förhållanden i övrigt påkallat med sådanär
vård kommer in den roll kommunernas socialtjänst har.man som
Både för patientens fortsatta rehabilitering hänsynoch med till
samhällsskyddsaspekten det viktigtoerhört patientens personligaär att

förhållanden acceptabeltoch sociala ordnade på innan hanär sättett
skrivs från sjukvårdsinrättningen.ut

Någon anledning mildra de krav uppställs i 16 § 2 LRVatt som
finns därför inte. Vad det gäller förhindra däremot patientenäratt att

olikahamnar mellan två stolar, därför myndigheter tvistaratt om
betalningsansvaret. Med tanke på vad i kommentaren till 6sägssom

betalningsansvarslagen det dock svårt rättslig synpunkt rikta§ är att ur
någon amnärkning kommunernas agerande eller den tolkningmot av

otillfredsställande.lagen domstolarna gjort. Läget dock mycketärsom
betalningsansvar inträdaEnligt vår mening bör kommunernas när

vård för enligt på sjukvårdsin-enligt LRV och övrigt LPTäven en
rättning upphör. Kommunerna bör således ha betalningsansvar när
beslut vård med särskilda villkor har fattats. innebärDetöppen attom
bistånd enligt SoL bör till särskilt boende, hjälp i hemmett.ex.ges
eller försörjningen patienten saknar eller inte har tillräckligatill om

Även stödfonner ñmts enligt LSS bör kunnamedel. deegna som
tillhör personkretsen enligt LSS.komma i fråga patientenom

beslut fattatskommunerna skall ha betalningsansvarAtt när om
vård med särskilda villkor måste klart medävenöppen anses

beaktande det tidigare nämnda uttalandet i den s.k. psykädelpropo-av
medicinskt färdigbehandlad enligt 6 §sitionen. Beaktas bör därvid att

få sitt psykiatriska vårdbehovbetalningsansvarslagen den kanär som
kvalificerad psykiatrisk dygnetrunt-tillgodosett på sätt änannat genom

vård. föreslår två fonner psykiatrisk tvångsvård,Genom viatt nu av
vård på sjukvårdsinrättning och vård med särskildanämligen öppen

för kommunernas betalningsan-villkor, bör det stå klart gränsenvar
går någon ändring i betalningsansvarslagen.görsäven utan attsvar
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Därtill kommer vi i avsnitt 7.5.3 föreslår begreppet "kvalifi-att att
cerad psykiatrisk dygnetruntvârd" skall användas i LPT förut-som
sättning för tvångsvården skall kunna på sjukvårdsin-att äga rum
rättning.

Det mycket viktigt chefsöverläkarenär i god företid utskrivningenatt
kontaktar socialtjänsten i patientens hemkommun så samordnadatt en
vårdplanering kan ske. Ibland kan det kanske bli nödvändigt krävaatt

ansvarsförbindelse från kommunens sida, det aktuelltärt.ex.en om
vårdmed på behandlingshem. Normalt måste dock utgå från attman

kommunerna sitt sedan det klarlagts för derastar gränsenansvar, var
betalningsansvar går. Nämnas kan det enligt bestämmelse iatt en ny
SoL 72 §, i kraft den 1 januariträtt 1998, det den kommunära som
där den enskilde folkbokförd har förär bistånd, stöd ochsom ansvar
sociala tjänster under vård på sjukhus eller i sjukvårdsinrättningannan
på initiativ någon kommun. Principenän vistelsekom-av annan en om

gäller således inte dessa fall. Det samarbete måstemunens ansvar som
etableras mellan chefsöverläkaren, den psykiatriska vården ochöppna
socialtjänsten har behandlats i kapitelnärmare 11.

Frågan ekonomisk kompensation till kommunerna för denom
kostnadsökning värt förslag kan komma medföra fåratt tassom upp
under fortsattaden beredningen ärendet.av
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13 Frigång

13.1 Gällande bestämmelser

juli år tillkom bestämmelse i nämligenDen l 1995 LRV,en ny
chefsöverläkaren ansöka länsrätten10 vilken innebär skall hosatta

för tillstånd till frigång förmedgivande kunna patientatt ge enom
rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Bak-som ges

grunden det under de åren före lagändringen inträffatatt senastevar
avvikningar från rättspsykiatrisk vård.antal uppmärksammade Detett

gällde bl.a. genomgick rättspsykiatrisk vård medsompersoner
särskild utskrivningsprövning och hade haft permission ellersom
möjlighet till frigång. Socialstyrelsen konstaterade i detrapport atten

förhållandevis få avvikningar skedde vid permission ochvar som
frigång de avvikningar förekom främst skedde vidattmen som
frigång. Regeringen anförde i den proposition låg till grund försom

åtgärder behövde vidtas förlagändringen prop. 1994/951194 att att
öka säkerheten vid bedömningar vilka patienter borde hasomav
möjlighet till frigång. Regeln chefsöverläkaren skall inhämtaattom
länsrättens medgivande vid beviljande frigång infördes därför.av

Enligt våra direktiv skall vi så bedöms möjligt förstagöraom en
bedömning effekterna de ändringar i LRV trädde i kraftav av som
den 1 juli 1995.

lagändringen 199513.2 Effekterna årav m.m.

målundersökning samtliga länsrätten Mål-Vi har genomfört ien
undersökningen har samtliga psykiatrimål avgjordes iavsett som

fr.o.m. den den november 1996. Under denlänsrätterna 4 22t.o.m
perioden avgjordes 29 mål i länsrätterna avsåg frigång, vilketsom
utgjorde det totala antalet avgjorda LRV-mål7 under denprocent av
aktuella treveckorsperioden. Möjligheten inhämta yttrande frånatt
sakkunnig utnyttjades i fall. Medgivande angående frigång enligtett
10 § LRV kan lämnas antingen tills vidare eller för viss tid. detNära
gäller målen avsåg medgivande tills vidare bifölls chefsöverläka-som

ansökan i 83 målen och alla mål avsåg frigångprocentrens av som
för viss tid bifölls.

studie avseende 158 patienter vårdades på KarsuddensI en som
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sjukhus under år 1996 studie docent Agneta Nilsson, överläkareav
på Karsuddens sjukhus har framkommit länsrätten beviljadeatt
frigång med åklagarens tillstyrkande i 80 de målprocent av som
förekom. I 15 målen beviljade länsrätten frigångprocent trots attav
åklagaren hade avstyrkt ansökan frigång. Endast i 5 procentom av
målen avslogs ansökan frigång. Vid uppföljning de frigångarom en av

skedde under år 1996 Karsuddens sjukhus, har framkommit attsom
de frigångar beviljades åklagaren avstyrkte frigång,trots attav som

har endast avvikning skett.en
Vi har från Socialstyrelsen inhämtat material avseende antalet

avvikningar från rättspsykiatriska regionvårdsenheter i början 1990-av
talet tabell 1 är 1990 halvåret 1993 och under perioden denresp.-

oktober 1994-den1 30 september 1995 tabell 2 andra halvåretsamt
1995 tabell år3 och 1996 tabell 4, nedan.se

Tabell 1

Totala Avvikn. fr. Avvikn. fr. Avvikn. fr. Avvikn. fr.an-
talet frigång permission personal avd.
avvikningar
-90 -93 -90 -93 -90 -93 -90 -93 -90 -93

Karsudden 87 54 47 34 20 15 8 3 12 2

Säter 38 20 24 12 6 37 1 5 O

Växjö 18 4 10 l 0 0 8 2 0 1

Umeå 5 1 2 0 2 0 0 1 l 0

Västervik O O 0 O 0 0 0 O O 0

Sundsvall 38 19 29 16 6 2 3 0 01

Vadstena 10 4 7 1 3 2 0 0 01

Total 196 102 119 64 37 26 22 9 18 3

per halvår 98 102 59,5 64 18,5 26 11 9 9 3
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Tabell 2

i 1994-10-01-1995-09-30från rättspsykiatriska regionvárdsenheterAvvikningar

k Kvot vpl.Fr. Annan 5:a Ant.Fr. Fr. Fr.Enhet per
för helårfrigång sit. vpl.avd. personal permiss.

0,642 0 7 lli 0 3 2Umeå

0 ll 50 0,221 5 50Sundsvall

0,170 7 420 2 4 lSäter

0,39l3 0 37 963 6 15Karsudden

40 0.03O 0 l O l0Vadstena

0.113 2 0 8 752 lVäxjö

314 0.2227 24 0 715 l5Summa

avdelningmanlig kvinnligVäxjö uppdelatpå och

Tabell 3

andra halvåret 1995rättspsykiatriska regionvârdsenheterAvvikkningar från

Kvot vpl.Fr. Annan Sza Ant.Fr. Fr. Fr.Enhet per
för helårfrigáng sit. vpl.avd. personal permiss.

3 ll 0,550 2 1Umeå

0,160 4 500 0 3 1Sundsvall

0.192 4 420 I lSäter

0,193 9 960 l 5Karsudden

0,060 2 650 0 l 1Växjö-manl.

3 10 0,600 0 02 lVäxjö-kvinnl.

25 274 0,1811 9 02 3Summa

Vadstena rapporterat
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Tabell 4

Avvikningar från rättspsykiatriska regionvårdsenheter hela år 1996

Enhet Fr. Fr. Fr. Fr. Annan Sza Ant. Kvot vpl.per
avd. frigångpersonal permissi sit. helårvpl. för

Umeå l 2 1 4 ll 0,36

Sundsvall 1 2 6 9 50 0.18

Säter 0 l 3 4 42 0,10

Karsudden 1l 22 15 48 96 0,50

Växjö-manl. 3 2 0 0 5 65 0,08

Växjö-kvinnl. 0 0 0 O 4 10 0,40

Summa 16 29 25 0 74 274 0,27

Vadstena rapporterat

Av tabellerna framgår antalet avvikningar har sjunkit ganskaatt
kraftigt sedan början 1990-talet varit tämligen oförändrat påav men

år. Lagändringen avseende frigång trädde, nämnts,ovantsenare som
i kraft den julil 1995. Tabell 2 således huvudsakligen tiden föreavser
lagändringen, medan tabellerna 3 och 4 tiden efter lagändringen.avser
Av tabellerna framgår några förändringarmärkbara antaletatt av
avvikningar vid frigång inte har skett efter lagändringen. Det är
emellertid svårt efter den korta tid har gått efter lagändringenatt som

bedömning effekterna lagstiftningen.göra Vi detatten av av anser
inte finns anledning för närvarande några ändringar igöraatt
bestämmelserna frigång.om
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utvisningsbeslutVerkställighet14 av

enligtvårdasbeträffande sompersoner
utskrivnings-särskildmedLRV

prövning

föreskrivasskalltvångsvårdslagstiftningen attdet iföreslårVi att
elleravvisningutvisning,förränupphöraskalltvångsvârden inte

verkställts.utlämning har
tvångs-psykiatriskförordningenidetföreslår vidareVi att om

bestämmelseskall invård atträttspsykiatriskvård och tas omen
hemlandspatientensunderrättaskyldigchefsöverläkaren är att

hemlandet kommertillutvisning attkonsulatambassad eller att
kommervårdenrättspsykiatriskaden attverkställas och att

upphöra.

Inledning14. 1

verkställighetkringproblematikenbehandladirektivenskall enligtVi
vårdasskall utvisasför deutvisningsbeslut men sompersoner somav

Enligt 17 §utskrivningsprövning.särskildmedLRVstödmed av
frågaLPT istycketförstai 29 §bestämmelsernagällerLRV om

avvisning,samband medvård irättspsykiatriskupphörande av
föreskrivsbestämmelsesistnämnda att,utlämning. Iutvisning och om

beträffandefattatsharutlämningellerutvisningavvisning,beslut om
§ LRVi 17hänvisningengällerLPTenligtvårdasnågon genomsom

det begärsupphöratvångsvårdenskallLRV,enligtvid vård omäven
chefsöverläkarenochbeslutetverkställaskallmyndighetden somav

avvisning,beslutettillåtertillståndpatientens attfinner omatt
chefsöverläkarensåledesverkställs. Detutlämning ärellerutvisning

undantagfall. Dettai dessa ärupphöraskall ettvårdenavgör omsom
beslutarlänsrättenföreskrivsdär detLRV,i 16 § attfrån regeln om

domstolbrottsbalken av§kap. 3vård enligt 31rättspsykiatrisknär
skallutskrivningsprövningsärskildmedvårdrättspsykiatriskbeslutad

upphöra.
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14.2 Gällande bestämmelser

l4.2.l Vissa bestämmelser i utlänningslagen m.m.

Enligt 4 kap. 7 § utlänningslagen 1989:529 får utlänning utvisasen
Sverige, utlänningen döms för brottur kanom ledaett tillsom

fängelse eller domstol undanröjer villkorlig domom elleren en
skyddstillsyn utlänningen har dömts till. Utlänningen fårsom dock
enligt andra stycket nämnda paragraf utvisas endast han döms tillom
svårare straff böterän och

det grund gärningens beskaffenhet och övrigaav omständigheter
kan han kommerantas sigatt skyldiggöra till fortsattatt brottslig-
het här i landet, eller
brottet med hänsyn till den skada, fara eller kränkning det harsom
inneburit för enskilda eller allmänna intressen så allvarligtär att
han inte bör få kvar.stanna

Beslut utvisning på grund brott fattas den domstolom hand-av av som
lägger brottmålet. Frågan utvisning skall domstolenprövasom av
oberoende åklagaren har framställt särskilt yrkandeav om härom.
Vanligen initieras dock utvisningen åklagaren. Ett beslutav om
utvisning särskildär rättsverkan brott skall inte betraktasen ettav men

brottspåföljd. Utvisning kan kombinerassom en med den brottspåföljd
bedöms lämplig. Utlänningen döms vanligensom till ovillkorligtett

frihetsstraff jämte utvisning. Enligt 8 kap. 7 § fjärde stycket utlän-
ningslagen får beslut avvisningett eller utvisning inte verkställasom
förrän ådömd fängelsepåföljd har avtjänats eller verkställighetenen av
den har flyttats tillöver land.ett annat

Möjlighet finns kombineraäven utvisningatt med överlämnande till
rättspsykiatrisk vård. Denna möjlighet infördes bestämmelsegenom en
i LSPV tillkom i samband med tillkomstensom den tidigareav
gällande 1980 års utlänningslag. I förarbetena till nämnda lagnyss
prop. 1979/80:96 och SOU 1979:64 behandlades frågan om
påföljden överlämnande till särskild vård i kombination med utvisning.
Beträffande möjligheten kombinera påföljdenatt överlämnande till
sluten psykiatrisk vård enligt då gällande LSPV med avlägsnande-ett
beslut anförde Utlänningslagskommittén bl.a. följande SOU 1979:64

158.s.

Dom på överlämnande till sluten psykiatrisk vård verkställdanses
i och med den dömde tagits in påatt sjukhus för sådan vård. LSPV

dåär tillämplig. Efter det intagningensam skett efter domsto-att
lens dom, vårdas den dömde efter regler övrigasamma som
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bestämmelsernasärskildafrån debortserpatienter, ommanom
såledesförsök kanUtskrivningutskrivning.förfarandet vid

eftertagits inpatientsådanbeträffandeifrågakomma somen
Sådanutvisas.skall förvisasförordnande ochdomstols ut-som

i samhället.utslussningpatientensled iskallskrivning ettses som
vården heltkunna ske innaninte ärhar hittillsFörvisning ansetts

tillgodosesvårdbehov börfinnerdomstolenavslutad. Om att ett
fort-vård, bör detpsykiatrisktill slutenöverlämnandegenom

påföljdentill denmöjlighet döma ävenfinnasfarande att om
patienten bör iUtskrivningförvisas.fråga skalliutlänningen av

kanverkställighetsåtillstånd förbättratshansfall skedessa när att
förvisningsbeslutet.ske av

i LSPVBestämmelser14.2.2

elleravvisningmeddelatsbeslutföreskrevs§ LSPV18I att omoma
skrivasskulle patienten1989:529utlänningslagenenligt ut,utvisning

beslutet ochskulle verkställamyndighetbegärdes dendet somavom
gälldeLSPVEnligt 17 §verkställighet.sådantillstånd tillät atthans

ochaktuella fall,i härutskrivningbeslutadeutskrivningsnämnden om
utskrivningsnämndenöverläkaren, sättsåledes inte somsamma

patienterutskrivningalla fallutskrivning ifattade beslut avomom
förordnande.domstolsgrundintagits på avsom

uttalades bl.a.1979/80:96LSPV prop.till 18 §förarbetenaI a
kunde uppkommafalli vissakonfliktangående denföljande som

LSPV.intagning enligtochutvisningsbeslutmellan ett

vårdpsykiatrisktill slutenöverlämnandetilldomstol dömerOm en
utlän-funnitdomstol harinnebär detutvisningjämte attatt en

avlägsnandebeslut harväli Sverige. Närfår vistasningen inte ett
skallheltenligt LSPVintagningrimligtdet intefattats, är att en

Ä patientensidan måsteandrabeslutet.verkställighetenhindra av
hem. Dettaklarartillstånd hansådantisjälvklart att resanvara

psykisksåvälhinderochverkställighetvid allgäller somavavser
bryta vårdprincip kunnaskall iavlägsnandebeslutsomatisk Ettart.

innebäranämligenskulleordningLSPV. En attenligt annan
slutligt. Eftersomskrivitsförrän patientenskeutvisning inte kan ut

svenska samhället,detpatienten tillsyftar tillvården att anpassa
lättuppkommerförsöksutskrivningar,hjälpmedbl.a. enav

verkställighetenomöjliggörasedan kananknytning hit avsom
avlägsnandebeslutet.
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Frågan verkställighetnär utvisning skulle kunna ske vid vård enligtav
LSPV avgjordes bakgrund sjukdomsbildennär tillätmot verkställig-av
het. Förekomsten tillfredsställande vård i hemlandet inteav var
avgörande för utvisning kunde ske enligt LSPV.om

14.2.3 Bestämmelser i LRV

Enligt 17 § första stycket LRV gäller bestämmelserna i 29 första§
stycket LPT i fråga upphörande rättspsykiatrisk vård i sambandom av
med avvisning, utvisning och utlämning. I 29 § LPT föreskrivs
följande: beträffandeHar någon vårdas enligt denna lag beslutsom
meddelats om

avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen 1989:529,
utvisning enligt lagen 1991:572 särskild utlänningskontroll,om
utlämning enligt lagen 1957:568 utlämning för brott,om

4. utlämning enligt lagen 1959:254 utlämning för brott tillom
Danmark, Finland, Island och Norge, eller

5. utlämning enligt lagen 1970:375 utlämning till Danmark,om
Finland, Island eller Norge för verkställighet beslut vårdav om
eller behandling, skall tvångsvården upphöra, det begärs denom av
myndighet skall verkställa beslutet och chefsöverläkaren finnersom

patientens tillstånd tillåter dettaatt verkställs.att

Bestämmelserna i första17 § stycket LRV och 29 § första stycket LPT
innebär överlämnande till rättspsykiatrisk vårdatt och intagning för
psykiatrisk tvångsvård inte hindrar verkställigheten beslutettav om
avvisning, utvisning eller utlämning. Patienten måste emellertid vara
i sådant tillstånd han klarar för verkställighetatt att attresa av
avvisning, utvisning eller utlämning skall kunna ske. Enligt 11 § tredje
stycket förordningen 1991:1472 psykiatrisk tvångsvård ochom
rättspsykiatrisk vård skall, innan den rättspsykiatriska vården upphör
enligt de förut nämnda bestämmelserna i LRV och LPT, den myndig-
het begärt tvångsvården skall upphöra underrättasatt ochsom ges
tillfälle hämta patienten. Frågan upphörandeatt tvångsvårdenom av

chefsöverläkarenprövas vid den enhet där patienten vårdas.av
Chefsöverläkarens beslut går inte överklaga.att

Det kan påpekas det till lagrådet remitterade förslagetatt till lag om
rättspsykiatrisk vård hade utformning det slutligtänen antagna.annan

lagrådsremissenI förutsattes prövningen enligt § första17 stycketatt
LRV skulle länsrättgöras i de fall domstolen beslutat särskildav om
utskrivningsprövning. Denna ordning stämde, såsom framgår vadav

har i sak medöverens den tidigare lagstiftningensagts, i LSPV.ovan
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lagrådet.förslagpåinfördesordninggällandeNu av
patientfrågaiföreskrivsLRVstycketandra att§ som17I om en

verkställighetvidvårdenrättspsykiatriskadenupphörutlänning avär
kap.stöd 12medmeddelatsharhemsändandebeslut avsomett om

får§utlänningslagenkap. 3Enligt 121989:529.utlänningslagen§3
utlänningarhemsändandeföreskriftermeddela somregeringen avom

ILRV.ochenligt LPThandtagitsharochflyktingarinte är omsom
ochtvångsvårdpsykiatrisk1991:1472förordningen§12 om

patient ärpå begäranföreskrivsvårdrättspsykiatrisk att somenav
Socialstyrelsenfårchefsöverläkarenellermedborgareutländsk av
denneförutsättningunder emottaspatienten, attsända hembesluta att

där. Omvårdtillfredsställandefåkanhemland ochsitti antas
hörasskall dennechefsöverläkarenhar gjortsinteframställningen av

begäran,hemsändas änintefår annatpatientEnärendet. egeni
grundSverigeanknytning i attfasthakanpatienten avansesom

patientEnhär.anhörigahartid ellerlängrehärbosattvaritharhan en
omständighetsärskildnågonhem,sändashellerfår inte annanom

detta.talar mot
meddelatsharbeslutföreskrivsLRVstyckettredje att,§17I om

31enligtöverlämnandeinnebärpåföljdverkställigheten somatt av en
medförasskallvård överrättspsykiatrisktillbrottsbalken3 §kap.

rörandesamarbeteinternationellt1972:260lagenstöd omav
denupphörtillbrottmålsdom stat,verkställigheten annanenav

andra§Enligt 1beslutet.verkställighetvidvårdenrättspsykiatriska av
verkställighetrörandesamarbeteinternationellt avlagenstycket om

ellerpåkallasmån detdeniförordna,regeringenkanbrottmålsdom
medingåttharSverigeöverenskommelseföranledseljest somav

fängelsepåföljdfrihetsberövandeverkställighetfrämmande attstat, av
beslutatsförverkande,ellervård, böterrättspsykiatrisk someller

myndighetanförtrosfårdomstol,svenskmeddeladdom avgenom
verkställig-kan§Förordnande enligt 1främmande avsei den staten.

in-brottmâlsdomskonventioneuropeiska1970 årsenligthet om
1983ellerbrottmålsdomskonventionenrättsverkningarternationella

dömdaöverförandekonventioneuropeiska personerårs avom
överförandekonventionen.

dåsituationerolikaLRV§17reglerarSammanfattningsvis tre
enligtpatienten,medsambandiupphöraskall attvårdrättspsykiatrisk

kommerlängreintebestämmelsen,igrunderdenågon angessomav
upphörLRVstycketförsta§Enligt 17Sverige.ikvarstannaatt

vidutskrivningsprövningsärskildmedvårdrättspsykiatrisksåledes
andra§17utlämning. Avellerutvisningavvisning,verkställighet av

verkställighetvidupphörvårdsådan ävenföljer avLRVstycket att
tredje§i 17föreskrivsVidareutlänning.hemsåndandebeslut avom
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stycket nämnda lag rättspsykiatrisk värdnyss att med särskild
utskrivningsprövning upphör vid beslut verkställighetenattom av en
påföljd skall föras medöver stöd lagen internationellt samarbeteav om
rörande verkställigheten brottmålsdom till Somav stat.en annan
framgår vad har detär problematikenav sagts kringovan verkställig-
het utvisningsbeslut för de vårdasav med stöd LRVpersoner som av
med särskild utskrivningsprövning vi skall över. Vadsom se som
skiljer situationen rättspsykiatrisk vårdatt med särskild utskrivnings-
prövning upphör vid verkställighet utvisning från hemsändandeav av
utlänning och överflyttande verkställighet brottmålsdomav är attav
vid verkställighet utvisning finns det inga garantier förav denatt
utvisade blir omhändertagen på erforderligtpersonen i detsätt land
han utvisas till.

14.3 Tillämpningsproblem

Nedan följer två fallbeskrivningar kan tjäna till illustrera desom att
komplikationer eller problem nuvarande lagstiftning för med sig.som

Fall 1
En tingsrätt dömde i oktober 1994 utländsk medborgare fören grov
våldtäkt och bestämde han skulle överlämnasatt till rättspsykiatrisk
vård med särskild utskrivningsprövning. Enligt tidigare domen
angående våldtäkt utvisad på livstidgrov frånm.m. var personen
Sverige. Efter domen intogs den utländske medborgaren en
rättspsykiatrisk regionvârdsenhet. Han utskrevs därifrån i januari 1995
i samband med verkställighet utvisningsbeslutet. Enligt uppgift frånav
dansk polis anhölls han i Danmark i februari 1995 misstänkt försom

våldtäkt. Riksâklagaren fick kännedomen ny ärendet eftersom om
information dansk polismyndighet begärde yttrandeav Socialsty-av
relsen. Av Socialstyrelsens yttrande framgår bl.a. följande. Den
utländske medborgaren undersöktes i juli 1994 på Rättsmedici-en av
nalverkets avdelningar. Eftersom fallet överprövades i Socialstyrelsens
rättsliga råd, dröjde det till november 1994 innan han in på dentogs
rättspsykiatriska regionvårdsenheten för rättspsykiatrisk vård. Han
hade då redan i flera månader behandlats med neuroleptika antipsyko-
tisk medicinering i form depåinjektioner in i sambandav sattessom
med den rättspsykiatriska undersökningen. Till följd medicineringenav

han fri från psykotiska redan ivar septembersymtom 1994, således
innan han in sjukhuset förtogs vård. Eftersom han symtomfrivar
och företedde biverkningar behandlingen, upphörde all medicine-av
ring vid intagningen pâ sjukhuset. Han medicinfri under helavar
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observation-kortefterbedömdes redansjukhuset. Hanpåvårdtiden en
skrivelseframgårvilketutvisas,och kunnasymtomfristid enavvara

ytterligareansåg dockChefsöverläkarenpolisen.till attöverläkarenav
månadertvåkvarstannade i änoch patientenkrävdesobservation mer

ochmedicinfridå alltjämthanEftersomobservation.för denna var
genomföras.kundeutvisningenchefsöverläkarenansågsymtomfri, att

imyndigheterkontakt mednågonintesidasjukhusetsFrån togs
polisen. Rentverkställdesutvisningenhemlandpatientens utan av

med-överläkarevårdansvarigesåtillutvisningengickpraktiskt att
förhinderförelåg medicinskadetpolismyndighetenlokaladelade att

verkställdepolismyndighetenLokalamotsvarande.ellerutvisning
be-Socialstyrelsensnågra dygn.loppetinomutvisningensedan av

omsorgsfullt.handlagtshadeärendetdömning attvar

Fall 2
försökförmedborgareutländsk1996oktoberdömde iEn hovrätt en

medvårdrättspsykiatrisktillhonomöverlämnadeochtill mord m.m.
medriketutvisade honomutskrivningsprövningsärskild samt ur

påföljddärmed denfastställdeåtervända hit. Hovrättenförbud somatt
medborgarenutländskeaugusti 1996. Denibeslutat i domtingsrätten

region-rättspsykiatriskvårdrättspsykiatriskförplacerades en
tillskrevsjukhusetpåBehandlande läkare1996.augustivårdsenhet i
stödmedmeddelade han1997 ochjanuaripolismyndigheten i att av

tvångsvårdenbeslutatstycket LPT§ förstaoch 29 att§ LRV17
ochupphöraskullemedborgaren attutländskedenbeträffande
behand-denbeslutetske. Ikundeutvisningverkställighet angavav

funnitsintesjukhusetvârdtidenheladet underlande läkaren att
utländskeavseende denvårdrättspsykiatriskförindikationernågra

kraftvunnit lagadomendärför eftersjukhusetoch attmedborgaren att
beslutetEfterutvisning.angåendepolismyndighetenmedkontakttagit

medborgarenutländskehämtades denupphörandevårdens avom
överklagadesUtvisningsbesluteti förvar.honomplaceradepolisen som

detanfördeochöverklagandeavslog dettadock attregeringentill som
försärskilda skälkrävsutlänningslagen att16 §enligt kap.7 en

fannRegeringenupphävas.skall kunnautvisningbeslutdomstols om
verkställighetHinderärendet.iföreliggaskäl motsådanainte av

dåuppkomFrågaföreligga.docksigvisadeutvisningen omsenare
utvisningeneftersomfrisläppt,skulle blimedborgarenutländskeden

denbeslutfannsdetsamtidigt attverkställas ettkundeinte omsom
dendåfattadesBeslutupphöra.skulle attvårdenrättspsykiatriska om

återupptas.skullevårdenrättspsykiatriska
harvilkenSocialdepartementet,tillskrivelseiharRiksåklagaren en

angelägetdet övervägaanförtkommittén, ärtill attöverlämnats att en
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ändring handläggningsordningen. Riksåklagaren anför bl.a följ ande.av
Syftet med särskild utskrivningsprövning få till ståndär allsidigatt en
bedömning den rättspsykiatriska vården skall upphöra. Vidav om en
prövning länsrätten inhämtas regelmässigt synpunkter frånav
åklagaren. Behovet utskrivningsprövning övervägs domstolarnaav av
i brottmålet. Med den ordning gäller enligt 17 § LRV kan densom
dömde skrivas någon sådan prövningut utan domstolen hartrots att
beslutat särskild utskrivningsprövning. Riksåklagaren detom anser
tveksamt utskrivning kan ske någraatt garantier förutan denatt
dömde blir föremål för vård i sitt hemland, vårdbehovet inte harom
upphört.

överväganden14.4 och förslag

Riksåklagaren har i sin skrivelse till Socialdepartementet anfört att
handläggningsordningen enligt 17 § LRV, då beslutanderätten om upp-
hörande rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövningav
tillkommer chefsöverläkaren, otillfredställandeär och därför bör ses

Bestämmelsenöver. i 17 § LRV undantag frånutgör regeln i 16 §ett
LRV där det föreskrivs länsrätten beslutar vårdensatt upphörandeom

det fråganär är rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivnings-om
prövning.

Det måste ställning till det gällernär verkställighettasom man av
utvisning beträffande patient har dömts till rättspsykiatrisken som
vård med särskild utskrivningprövning beslutär rätts-ettom om
psykiatrisk vård såsom påföljd för allvarlig brottslighet bör utgöraen
hinder verkställighet utvisningsbeslutmot enligt utlänningslagen.av
Här står å sidan intresse kunna bestämmastatens vilkaattena av
utlänningar skall vistas i vårt land å andra sidan intressetsom mot av

sarnhällsskyddet blir tillgodosettatt såväl i Sverige i det land ut-som
visningen skall ske till den dömdes behov psykiatrisksamt vård. Iav
förarbetena till såväl tidigare gällande LSPV gällande LPT ochsom nu
LRV uttalas beslut tvångsvård enligtatt ett LPT eller LRV inteom
hindrar verkställighet kan ske utvisningsbeslut.att Mot bakgrundav

vad har framkommit bl.a. skrivelsen från Riksåklaga-av som genom
och de refererade fallbeskrivningarna måste emellertidren ovan

dennaövervägas ordning bör kvarstå eller någon ändringom om av
gällande regler måste ske.

Det förekommer utlänningslagstiftningen ståratt i konflikt med
även lagstiftning psykiatriskän tvångslagstiftning. Utredningenannan

verkställighet beslut avvisning och utvisning har i be-om av om
tänkandet Ett samlat verksarnhetsansvar för asylärenden SOU
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omhändertagandefrågan vilken utsträckningi1995:55 berört ett av
bestämmelsermed särskildastöd lagen 1990:52barn medett omav

verkställighetskall hinderLVUvård utgöra ettmot avungaav
anföravvisning eller utvisning. Utredarenlagakraftvunnet beslut om

uppfattning bör huvudprincipenenligt hansi betänkandet attatt vara
beslut rörande enskildautlänningslagen i principbeslut enligt övertar

lagstiftning. emellertid enligtstöd Detfattats med ärav annansom
skallfall hävda utlänningslagenmöjligt i allautredningen inte attatt

Avgörande för vilkenframför lagstiftning.företrädeha amian
grannlaga detkan bli särskiltbör ha företrädelagstiftning närsom

därför deomhändertagits med stöd LVUhargäller barn attavsom
rimligt länmaföräldrar. intevanvårdats sina Det överhar är attav

barnet och däruppenbart vanvårdarvårdnadshavarebarnet till somen
tillfara barnet överlämnashälsa kan iliv ochbarnets sättas stor om

utredningen inte heller rimligtSamtidigt det enligtvårdnadshavarna. är
innebära inteautomatiskt skallomhändertagande enligt LVU attatt ett

uppehållstillstånd ivårdnadshavarna skall fåocksåbara barnet utan
Sverige.

bestämmelse i LVU,tillutredning har lettNyssnämnda en ny
1996/97:25, SFSkraft den januari 1997 prop.trädde i 121 soma

vårdbeslutbestämmelse föreskrivsdenna1996:1381. I ettatt om
eller utvisningavvisninginte hindrar beslutstöd LVUmed omav

vård med stöd LVUVidare föreskrivsutlänningslagen.enligt att av
verkställts.utvisning haravvisning ellerbeslutupphör när ett om

utlärmingslagen 2 kap.bestämmelse iinförtsSamtidigt har en ny
uppehållstillstånd kan meddelastidsbegränsatinnebär4 § att ettc som

har behovför den tid barnvårdnadshavarnaför ochbarnet ett avsom
säkerhet.skulle barnetsdå utvisningenligt ochvård LVU äventyraen

Även januari 1997 SFSi kraft den llagändring träddedenna
1996:1379.

utskrivningsprövningsärskildrättspsykiatrisk vård medPåföljden
ochbrottslighet, irelativt allvarligdet frågaådöms endast ärnär om

Bestämmelsen i 16 §våldsbrottslighet.frågaallmänhet detär om
upphörandeskall beslutainnebär länsrättenLRV, att avomsom

utskrivningsprövning, skallsärskildvård medrättspsykiatrisk
så längepatienten inte skrivssarnhällsskyddettillgodose utattgenom

återfallerför hanstörningen finns riskden psykiskadet till följd attav
Åklagaren beredas tillfälleskallallvarligt slag.brottsligheti år avsom

be-därmedåklagaren harsådant mål och görasig i attettatt yttra en
blir eftersattsamhällsskyddetkan befarasdömning det att omomav

beslutar§ LRVsker. Vid tillämpning 17patientenutskrivning avav
medi sambandvården skall upphörachefsöverläkaren när attom

bedömningChefsöverläkarensutvisning skall ske.verkställighet tarav
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sikte på patienten i sådant skickär han klarar vidattom av resan
verkställigheten och chefsöverläkaren har vid utskrivningen inte till
uppgift hänsyn till sarnhällsskyddet vid sin bedömning.att ta

Invändningar kan det vid tillämpning 17 § LRVmot attresas av
inte sker någon prövning hänsyn till sarnhällsskyddet, vilkettarsom
förutsätts ske allmän domstol dömernär till rättspsykiatrisk vård med
särskild utskrivningsprövning. Det kan påpekas vid ådömtatt
fängelsestraff sker utvisning först efter straffet avtjänat. Detäratt
finns därför skäl talar för länsrätten skall fråganatt prövasom om
upphörande vård i de fall däräven patienten skall utvisas ochav att

§16 LRV skall tillämplig för dessa fall.även Inför lagstiftnings-vara
arbetet med gällande LRV hade det till lagrådet remitteradenu
förslaget till lag rättspsykiatrisk vård utformning detänom en annan
slutligt I lagrådsremissen förutsattesantagna. prövningen ävenatt
enligt §17 LRV skulle länsrätt i de fallgöras allmän domstolav
beslutat särskild utskrivningsprövning. Länsrättens prövningom
föreslogs emellertid inte densamma enligt 16 § LRV utanvara som
länsrätten skulle enligt förslaget i lagrådsremissen patientenspröva om
tillstånd tillät utvisningsbeslutet verkställdes. skälDe talar föratt som

länsrätten har beslutanderätten och det sker prövningatt att motsva-en
rande vad gäller enligt 16 § LRV blirär likt vadatt systemetsom mer

gäller vid fängelsepåföljd, då utvisning sker först sedan verkstäl-som
lighet har skett fängelsestraffet. Vidare sker utskrivning först sedanav
vårdbehovet uppfyllt och detär dessutom intenär till följd denav
psykiska störningen finns risk för patienten återfaller i brottslighetatt

allvarligt slag.ärsom av
Å andra sidan syftar vården till anpassning till svenska för-en

hållanden, med bl.a. permissioner. Ett sådant anpassningsarbete
framstår inte meningsfullt patienten så vården harsnartsom om
upphört skall utvisas till land. Den vårdform, vårdett annat öppennya
med särskilda villkor, vi föreslår i kapitel 11 kommer sannoliktsom
sällan bli aktuell för utlänning skall utvisas.att en som

En tänkbar lösning länsrätten visserligenär skall haattannan
beslutanderätten den rättspsykiatriska vårdennär med särskild utskriv-
ningsprövning skall upphöra i samband med verkställighet utvisningav

länsrättens prövning endast skall patientens tillståndattmen avse om
sådant utvisning kanär ske. Länsrätten skulle med detta förslagatt

således inte prövning enligtgöra 16 § LRV endast bedömautanen om
patientens tillstånd så stabiltär utvisning kan genomföras. För-att en
delarna med sådan lösning det skerär domstolsprövning,atten en
vilket sker i övriga fall någon dömts tillnär rättspsykiatrisk vård med
särskild utskrivningsprövning. Det kan tala sådant förslagmot ettsom

länsrätten vid sin bedömningär patientens tillstånd till delatt storav
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måste förlita sig på läkarens bedömning. Som har fannsangettsnyss
förslaget länsrätten skall ha beslutanderätten prövningenatt attmen
endast skall patientens tillstånd med i lagrådsremissen i sambandavse
med utarbetandet gällande lag, lagrådet föreslog attav nu men
beslutanderätten skulle ligga hos chefsöverläkaren.

Som har finns det bestämmelsernämnts för liknandeovan
situationer de tillämpades i här aktuella fall skulle leda tillsom om att
utvisning under pågående LRV-vård inte skulle behöva tillämpas. I
12 § förordningen 1991:1472 psykiatrisk tvångsvård ochom
rättspsykiatrisk vård föreskrivs hemsändande kan ske patientatt av
under förutsättning denne kan i sitt hemland och fåatt tas emot
tillfredsställande vård där, denna bestämmelse kan i principmen
endast tillämpas patienten själv begär sä sker. Vidare finnsattom
möjlighet till beslut verkställigheten rättspsykiatrisk värdattom av
med särskild utskrivningsprövning skall föras till den dömdesöver
hemland med stöd lagen internationellt samarbete rörandeav om

Överförandeverkställighet brottmålsdom i kanstat.av annan
emellertid ske enbart till de länder tillträtt konventionsom en om
möjlighet till överflyttning verkställighet påföljd i de fallsamtav av
Sverige har träffat avtal med andra länder sådan möjlighet. Enligtom
2 § andra stycket förordningen 1977: 178 med vissa bestämmelser om
internationellt samarbete rörande verkställighet brottsmålsdom fårav
verkställighet påföljd, ådömts eller beslutats domav som genom av
svensk domstol med tillämpning brottsmâlskonventionen anförtrosav

myndighet i Cypern, Danmark, Island, Nederländerna, Norge,
Österrike.Spanien, Turkiet eller Enligt 13 § andra stycket nämnda

förordning får frihetsberövande påföljd med tillämpning överföran-av
dekonventionen anförtros myndighet i Amerikas Förenta Stater,
Bahamas, Belgien, Bulgarien, Canada, Cypern, Damnark, Finland,
Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg,
Malta, Nederländerna, Polen,Norge, Portugal, Schweiz, Slovakien,
Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland jämte vissa
områden för vilkas internationella förbindelser Storbritannien ansvarar,
Tjeckien, Trinidad och Tobago, Turkiet, Förbundsrepubliken

Österrike.Tyskland, Ukraina, Ungern och Som ytterligare förut-en
sättning för överförande verkställighet skall få ske enligtatt av
överförandekonventionen gäller den dömde samtycker till överför-att
andet.

Det bör emellertid expertkommittênämnas inom Europarådetatt en
Experkommittén för tillämpningen de europeiska konventionernaav
på straffrättens område, PC-OC har lagt fram förslag till tilläggs-ett
protokoll till överförandekonventionen. Tilläggsprotokollet har nyligen
antagits Europarådets Ministerkommitté och för under-öppnatsav



380 Verkställighet utvisningsbeslutav SOU 1998:32

tecknande. Sverige och några andra har undertecknat tilläggs-stater
protokollet, vilket dock inte harännu i kraft. De operativaträtt
artiklarna i tilläggsprotokollet sikte i två mycket speciellatar att
situationer kunna överföra den dömde denne har lämnat sittutan att
samtycke. I det första fallet skall överföring samtycke kunna skeutan

den dömde harnär avvikit från den dömande till sitt hemlandstaten
och i det andra fallet han, förutomnär frihetsberövande formi av

Ävenrättspsykiatrisk vård, dömts tilläven utvisning.t.ex. i dessa fall
kommer det dock alltid krävas den mottagande, verkställandeatt att

går med på överförandet. Tilläggsprotokolletstaten innebär sålunda
bl.a. det möjlighet föröppnas överförande straffverkställighetatt en av

den dömdes samtycke denne skallnär utvisas.utan
Enligt 11 § förordningen psykiatrisk tvångsvård och rättspsyki-om

atrisk vård skall på begäran utländsk medborgare underrättelseav en
lämnas till hans hemlands konsulat enligt lagen 1989: 152 under-om
rättelseskyldighet utlänningar berövadenär friheten. Omärm.m. en
medborgare i Japan, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Schweiz eller
Ungern in på sjukvårdsinrättning för psykiatrisk tvångsvård,tas en
skall Utrikesdepartementet omedelbart underrättas. Detsamma gäller

tvångsvârden ellernär rättspsykiatrisk vård upphör eller patientenom
avlider på vårdinrättningen. Vidare föreligger underrättelseskyldighet

främmande enligt lagen underrättelseskyldighetgentemot stat om m.m.
utlänningar berövade frihetennär är enligt konsularkonventionersamt

med Storbritannien, Frankrike och Rumänien.
Mycket talar för ha kvar gällande regelsystem innebäratt attsom

chefsöverläkaren beslutar vårdens upphörande i samband medom
verkställighet utvisning, kompletterar med bestärnrnel-attav men man

innebär det föreligger underrättelseskyldighetattser som gentemoten
det land utvisningen verkställs till. Så sker redan i dag till vissa länder
enligt bestämmelser till följd konventioner. Det talar för attav som
behålla nuvarande såsom har framförtsär, det kansystem attovan,
ifrågasättas det meningsfullt vårdaär och förbereda förattom en
återanpassning till normalt samhällsliv i Sverige utvisning skallett om
ske så vården avslutad. Därtill kommerär det endast någrasnart åratt
enstaka fall såvitt framkommit, har inneburit problem. Man börsom,
vidare verka för möjligheten i vissa fall överföra verkstäl-att att
ligheten påföljd till patientens hemland utnyttjas. Som framgårav en

vad har redovisats talar mycket för det inomav attovan en snar
framtid kommer finnas ökade möjligheter överföra verkställig-att att
heten påföljd till den dömdes hemland i de fall där hemlandetav en
fullt har tillträtt konvention med denna innebörd.ut en

detNär gäller det refererade fallet Fall 2 avseendeovan en
utländsk medborgare framstår det ärendet inte har handlagtssom om
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LRV-lagstiftningen prop.tillförarbetenaAvkorrekt sätt.ett
inteskall upphöravårdenbeslutframgår1990/91:58 s.317 attatt om

klargöraverkställts. Förharverkligenutvisningenförrän attfattaskan
framgårklartså detförtydligaslagtextenförhållande bör attdetta att

gällandeverkställts. Nuharutvisningensedanupphör förstvärden
harbeträffande degäller utvisningdethandläggningsordning när som
börutskrivningsprövningsärskildmedrättspsykiatrisk vårdtilldömts

föreliggasamtliga fallemellertid ibörbestå.sålunda Detprincipi en
konsulatambassad ellerhemlandspatientensunderrättaskyldighet att

rättspsykiatriskfrånskrivaskort kommerinompatienten utattattom
vård.

gällerhandläggningsordning detnärnuvarandesåledesVi attanser
rättspsykiatrisktilldömdaför deutvisning ärverkställighet somav

föreslårbeståskallutskrivningsprövningsärskild attmedvård men
skallvården inteframgårklartså detförtydligasskall attlagtexten att

detföreslårViverkställts. ävenharutvisningen attförränupphöra
rättspsykiatriskvidchefsöverläkarenförskyldighetinförasskall en

hemlandspatientensunderrättasjukvårdsinrättningvård att
kommerhemlandettillutvisningkonsulat attambassad eller att

upphöra.vården kommerrättspsykiatriskadenoch attverkställas att
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15 Processuella frågor

föreslår:Vi
sakkunnig skall förordnas i mål enligt LPT och LRVatt om-

det inte obehövligt,är
chefsöverläkaren skall få överklaga domstolensatt rätt att-

beslut, samt
den tid inom vilken LRV-mål med särskild utskrivnings-att ett-

prövning skall till avgörande i länsrätt skall förlängas tilltas upp
femton dagar.

15.1 Domstolens sammansättning ipsykiatrimål samt
användning och behov sakkunnigaav

15.1.1 Inledning

Vi skall enligt våra direktiv analysera frågan länsrätten skallom
tillföras psykiatrisk kompetens för möjliggöra adekvata bedöm-att
ningar de läkarintyg, besluten tvångsvård delvis vilar på.av som om
I detta sammanhang skall vi beskriva och analysera länsrättemas
tillämpning bestämmelserna sakkunnig i psykiatrimâl. Vi skallav om
också krav på sakkunnigmedverkanöverväga i vissa mål, exempelvis
i mål gäller konverteringar och anmälningar upphörandesom om av
rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

15.1.2 Gällande rätt

Särskilda föreskrifter handläggningen i förvaltningsdomstol målom av
gäller frihetsberövande vid psykiatrisk tvångsvård isom m.m. ges

34-38 §§ LPT och 21 och 22 LRV. Förfarandereglerna i LPT och
LRV kompletterar regleringen i förvaltningsprocesslagen 1971:291,
FPL. I 24—27 §§ FPL bestämmelser möjligheträttens attges om
inhämta yttrande från sakkunnig i viss fråga och hålla förhör medatt
den sakkunnige. Enligt 24 § fårFPL inhämta yttranderätten över
fråga, kräver särskild sakkunskap, från myndighet, tjänstemansom
eller den, eljest har till handa med yttrande i ellerämnet,attsom
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anlita sakkunnig i frågan. fråga sakkunnig gäller 40 kap.Iannan om
rättegångsbalken tillämpliga delar. Enligt§§ och 12 § i 25 § FPL2-7

förordna förhör med vittne eller sakkunnig. Sådantfår rätten om
vid muntlig förhandling och får hållas under ed. Omförhör äger rum

förhör gäller 36 kap. 1-18 och 20-23 40 kap. 9-11 §§samt
14, 16 och 20 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar.samt

skallEnligt 37 § andra stycket LPT länsrätten höra lämplig
sakkunnig vid muntlig förhandling det behövs. Vid förhandlingenom

sakkunnige, i syfte få upplysning rörande omständigheterfår den att
för dennes uppgift, ställa frågor till chefsöverläka-betydelseärsom av

Bestämmelserna gäller enligt i tillämpligaoch patienten. 21 § LRVren
i domstol mål rättspsykiatriskdelar vid handläggningen ettav om

fåSyftet med regleringen i LRV och LPT länsrätten skallvård. är att
eller andra frågeställningar belysta ochuppkommande medicinska att

obunden bedömning inte skalllänsrättens möjligheter göraatt en
i fråga jfr 1990/91258 279.kunna sättas s.prop.

bemyndigandeSocialstyrelsen har med stöd regeringensav
sakkunniga för psykiatrimål. förarbetenaförordnat särskilda I prop.

i § inte1990/9l:58 283 betonas bestämmelsen 37 LPTatts.
frånmöjligheten inhämta sakkunnigutlåtande någonbegränsar att

med stöd 24 § FPL.annan av
psykiatrisk tvångsvårdberedningen lagstiftningenVid om m.m.av

domstolarna bör ha särskildaktualiserades frågan samman-om en
psykiatrisk tvångsvård. Lagrådet ansåg prop.sättning i mål om

första domstolsinstansen, länsrätten,1990/91:58 184-185 atts.
med erfaren psykiater ledamotbehövde förstärkas som omen

inte skulle bli enligt dåpatientens ställning i änsvagareprocessen
följande:Departementschefen anförde för sin delgällande ordning.

från läkarle-bedömning kan dock inte utgåEnligt min attman en
fogbehövas i varje sådant mål. Det bör meddamot generellt skulle

mål särskild psykiatermed-kunna hävdas det i många även utanatt
beslutsunderlag entydigverkan kommer finnasatt ett som ger en

tillstånd och medicinskafråga patientens psykiskabild i om
då till klarlägga och bedömavårdbehov. Uppgiften koncentreras att

medicinskapersonliga förhållanden utifrån andrapatientens än rent
aspekter.

med läkarledamot iDepartementschefen framhöll ordning rättenatt en
rättssäkerhetssynpunkt, eftersomförenad med klar nackdel frånär en

påmålet byggarisk avgörandet kommerdet finns attatt aven
inte kommuni-medicinska uppgifter och bedömningarväsentliga som

inte vid dendenna bakgrund honmed patienten. Mot varceras
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tidpunkten beredd förorda lösningen med särskild läkarledamotatt en
i Enligt departementschefen borde i stället medrätten. ett system
särskilda fasta sakkunniga tillhandahåller domstolen med yttrandesom
kunna utvecklas något.

15.1.3 Resultatet målundersökningar i länsrätternaav m.m.

Vi har genomfört målundersökning i samtliga länsrätter. Mål-en
undersökningen, redovisas utförligt i kapitel har samtligaavsettsom
psykiatrimål avgjordes i länsrätterna fr.o.m. den den4 22t.om.som
november 1996, eller totalt 267 LPT-mål och LRV-mål.331 Vid den
i motsvarande målundersökningen Domstolsverket sestort sett som

1993:3 genomförde fr.o.m.DV-rapport den 8 den 26 februarit.o.m.
1993 dvs. under motsvarande tidsperiod avgjordes totalt 280 LPT-
mål LRV-mål. vår målundersökningoch 289 Av framgår läns-att

har inhämtat yttrande från sakkunnig i 47 111rätterna procent av
LPT-målen och i 22 68 LRV-målen. I Domstolsverketsprocent av
målundersökning inhämtades frånyttrande sakkunnig i 51 procent av
LPT-målen och i LRV-målen.18 procent av

såväl kommitténs målundersökning Domstolsverkets underAv som
genomförda framgårår 1993 målundersökning sakkunniga läkareatt

anlitas sällan i del länsrätter. andra länsrätter förekommerIytterst en
flertalet psykiatrimålen.sakkunnig i I Domstolsverkets under-av

inhämtades utsträckningsökning framkom yttrande i störreatt av
mål eller låg mål måltillström-länsrätter med hög l 000 400

ning. exempel från kommitténs målundersökning kanSom nänmas att
två landets länsrätter förordnar sakkunnig i 70änstörstaav mer

medan länsrätt endast förordnarLPT-målen, storprocent en annanav
mål.sakkunnig i 3 dessaprocentom av

framkommit det i vissa länsrätter har varit svårtDet har att att
förordna sakkunnig grund brist sakkunniga och denna bristav
kan förklaring till olikheterna mellan länsrätterna detnärvara en
gäller förekomsten sakkunniga.av

Såväl målundersökningen år 1993 den mål-av som av senare
undersökningen framgår sakkunniga läkare anlitas i väsentligtatt

Ävenomfattning i LRV-målen i LPT-målen. det gällermindre än när
förekommer olikheter mellan de olika länsrätterna.LRV-mål Istora

de länsrätterna har förordnat sakkunnig i 70överstörreen av man
i länsrätt intemålen samtidigtprocent storsom man annanav en

under perioden avgjordaförordnat sakkunnig i något de LRV-av
målen. kan den länsrätt under den aktuellaNämnas även att som

har förordnat sakkunnigperioden har haft flest LRV-mål 81 mål om

13 18-0330
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i endast fall.ett
Förekomsten sakkunnig varierar beroende på vilkenävenav

sakfråga behandlas i målet och tendensen densammaär isom
Domstolsverkets undersökning i vår målundersökning. Sakkunnigsom
hördes i utsträckningstörre i LPT-mål gällde patientens över-som
klagande mål gällde chefsöverläkarensän ansökan förlängningsom om

vårdtid. För LRV-målen förhållandet det omvända. I LRV-målav var
hördes sakkunnig framför allt i mål gällde chefsöverläkarenssom
amnälan upphörande rättspsykiatrisk vård med särskild utskriv-om av

Ävenningsprövning. i mål permission förekom sakkunnig iom
tämligen hög utsträckning.

I mâlundersökningarna ställdes frågan i vilkenäven utsträckning
den sakkunniges uppfattning överensstämde med chefsöverläkarens
inställning i målet. DomstolsverketsI undersökning överensstämde den
sakkunniges uppfattning med chefsöverläkarens uppfattning i 94

LPT-målen och i 91 LRV-målen. I kommitténsprocent procentav av
undersökning förhållandet 111 LPT-mål överensstämde denattvar av
sakkunniges inställning med chefsöverläkarens inställning i målet i 110
mål, dvs. i räknat i 99 målen. kommitténsIprocent procent av
målundersökning ställdes frågan utgången iäven målet huvud-om
sakligen överensstämde med chefsöverläkarens inställning eller den
sakkunniges inställning i de fall där den sakkunnige och chefs-
överläkaren hade skilda uppfattningar. Det mål där den sakkunnige var

uppfattning chefsöverläkaren gällde konvertering.än dettaIav annan
mål överensstämde utgången i målet huvudsakligen med den sakkunni-

uppfattning. I de 68 LRV-mål där sakkunnig förekom över-ges
ensstämde den sakkunniges uppfattning med chefsöverläkarens
inställning i 62 mål, dvs. i 91 målen. Beträffande de mål6procent av
där den sakkunnige hade uppfattning i målet chefs-änen annan
överläkaren överensstämde utgången i målet huvudsakligen med den
sakkunniges uppfattning.

överväganden15.1.4 och förslag

Frågan domstolarnas sammansättning och behov sakkunskapom av
har tidigare diskuterats i flera olika sammanhang. I den s.k. Rätte-
gångsutredningen SOU 1987: 13 gällde i de allmännasom processen
domstolarna föreslogs de allmänna domstolarna skulleatt ges en
generell möjlighet låta särskild ledamot ingå i Förslageträtten.att en
ledde emellertid till stark kritik från flera remissinstanser förslagetoch
genomfördes inte. Kritiken gick bl.a. medverkanut att av en
expertledamot kan leda till vid överläggningen fårrätten delatt av



Processuella frågor 387SOU 1998:32

upplysningar inte har fått del fall detI sägsparterna vartsom av.
finnas förrisk kan misstänka expertledamotatt parterna atten en
under överläggningen tillför viktiga sakupplysningarrätten som

inte har fått tillfälle bemöta. Detta förhållande kan befarasparterna att
rubba tilltron till domstolsväsendet. den proposition följde efterI som
betänkandet prop.1989/90:71 anfördes med dethänsyn tillatt man

anförda borde försiktig med utvidga användningenattovan vara av
expertledamöter. I propositionen pekades på möjligheten i ställetatt
för expertledamot sakkunniginsti-använda sig använda sigatt av en av
tutet.

När LPT och LRV infördes förekom, framgår vad harsom av ovan
uppfattningarolika sakkunnig läkare skulle ingå i vidrättensagts, om

föreslogavgörandet. Lagrådet länsrätten vid prövning sådanaatt av
mål skulle bestå sakkunnig ledamot, dvs. psykiater. Före-av en en
draganden ansåg emellertid risken målet tillfördes sakkunskapatt att

påhuvudet avgörande. Regeringen valde därföröver parterna attvar
avstå från föreslå medverkan sakkunniga ledamöter i länsrätten.att av

framförtsDet har inte till kommittén eller på något sättannat
kommit till vår kännedom rådande förhållande där bestårrättenatt av
juristdomare och nämndemän skulle ha brister hänför sig till från-som

läkarexpertis i I de fall där behov medicinskrätten.varon av av exper-
tis nödvändig har haft förordnavarit möjlighet sakkunnigattman om
läkare. framgår vad har i tidigare lagstift-Som sagtsav ovan man

varit till införa möjligheter låtaningssammanhang tveksam att att en
Ävenexpertledamot ingå i det gäller andra sociala målrätten. när än

och LRV, nämligen i mål enligt LVU och har detLPT LVM,
diskuterats det skall finnas expertledamot i harrätten menom en man
kommit fram till så inte skall fallet. de sistnämnda måltyper-Iatt vara

får förordna sakkunnigutlåtande i de fall där det ärna man om
behövligt. Med hänsyn till det anförda finner vi det inte fram-att
kommit sådana skäl för psykiater i och LRV-mål skallLPT-att en
ingå ledamot i domstolen det föranleder ändringattsom en av
nuvarande regler.

det gäller förordnande sakkunnig i psykiatrimål har detNär av
framkommit de redovisade målundersökningarna detattgenom ovan
föreligger olikheter det gäller de olika länsrätternas benägen-närstora

förordna sakkunnig. Vidare har det framkommit dethet att att
föreligger mellan chefsöverläkarens uppfattningöverensstämmelsestor

uppfattning i överensstämmel-och den sakkunniges målen. Den stora
chefsöverläkarens uppfattning och sakkunnigesmellan densen

uppfattning sakfrågan kan leda till ifrågasättande betydelseni ett av av
sakkunnig förekommer i psykiatrimålen. måste emellertidDetatt en

rättssäkerhetsgaranti för den enskilde läkareattanses vara en en annan
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den har det behandlingsansvaretän för honom får lämnaytterstasom
sin uppfattning i målet. Det kan så möjligheten ytterligareatt attvara

läkare skall granska chefsöverläkarens ställningstagande måleti gören
chefsöverläkaren sin uppfattning i måletövervägeratt noggrantmer

möjlighet förordna sakkunnig inte funnits.än attom
Det inte tillfredsställande det föreligger så skillnaderär att stora

mellan de olika länsrätterna förordnandedet gäller sakkunnignär av
har redovisats Med utgångspunkten sakkunnig ärattsom ovan. en

viktig för rättssäkerheten mäste kan godtaövervägaman om man
denna olikhet mellan länsrätterna. Det hinder förordnamot att
sakkunnig för länsrätterna består i brist tillgång till sakkunnigasom
mäste undanröjas Socialstyrelsen förordnar fler sakkunniga.attgenom
Vidare bör generellt i alla måltyper bör skärpaövervägaman om man
kravet på sakkunnig i länsrätten eller bör skärpa kravet påom man
sakkunnig i vissa måltyper eller kanske det i principgörat.o.m.
obligatoriskt med sakkunnig i vissa måltyper.

Några måltyper innefattar ofta särskilt svåra bedömningar. Exempel
på sådana måltyper mål anmälningar upphörandeär om om av
rättspsykiatrisk värd med särskild utskrivningsprövning. Målundersök-
ningen har visat sakkunnig förekommer i relativt utsträckningatt stor
i dessa mål det här föreligger olikheter mellanävenatt storamen
länsrätterna. Våra utvärderingar i kommittén har vidare beskedgett

vårdtidema vid rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivnings-attom
prövning har ökat.

Även mål avseende konvertering från frivillig psykiatrisk vård till
tvångsvård kan sådana mål där det kan finnas behov iattvara av
princip regelmässigt förordna sakkunnig. det gällerNär beslut om
konvertering föreslår vi i kap. 8 det nuvarande farerekvisitet skallatt
utgå och konvertering skall möjlig förutsättningarna enligtatt vara om

uppfyllda.3 § LPT För stärka rättssäkerheten föreslår viär att att
beslutet skall underställas länsrätten påföljande dag. Försenast att
ytterligare stärka rättssäkerheten kan tänka sig föreskrivaatt attman
sakkunnig skall förordnas i alla mål konvertering.om

Både vid mål anmälningar upphörande rättspsykiatriskom om av
vård med särskild utskrivningsprövning och vid mål konverteringom
föreligger således starka skäl för huvudregeln skallatt attvara

Ävensakkunnig skall förordnas länsrätten. andra måltyper deänav
berörda innefattar emellertid ofta svåra bedömningar kanDetnyss

fråga förlängning tvångsvård enligt LPT. Dett.ex. vara om av av
kommittén föreslagna med vård med särskilda villkoröppensystemet
innefattar också sådan prövning kan nödvändiggöra utlåtandeen som

sakkunnig.av en
Vi vid samlad bedömning övervägande skäl talar förattanser en
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huvudregeln bör sakkunnig skall förordnas i mål enligtatt attvara
och Undantag bör dock för mål tillståndLPT LRV. tillgöras om

utanför vårdavdelningen innanförvistelse vårdinrättningensmen
område för den dömts till rättspsykiatrisk vård med särskildsom
utskrivningsprövning. Det måste emellertid finnas undantag frånett
huvudregeln länsrätten skall förordna sakkunnig. Viatt attanser
länsrätten skall kunna underlåta höra sakkunnig det äratt om
obehövligt. i de fall där länsrätten nyligen harT.ex. prövat samma
fråga och inga omständigheter har tillkommit kan det regelsomnya

obehövligt förordna sakkunnig. Det anförda innebäratt attanses om
i fortsättningen kommer få bedömning i detlänsrätten även göraatt en

enskilda målet sakkunnig skall förordnas. Skillnaden vadmotom som
gäller i nuvarande lag presumtionen skall sakkunnigär att attvara
skall förordnas.

Partsställningen i psykiatrimål15.2

Gällandel5.2.1 rätt

domstolens hand-innehåller särskilda bestämmelserLPT och LRV om
psykiatrimål överklaga länsrättens beslutläggning och rätten attomav

och 18-22 §§ och LRV kompletterar32-38 §§ LPT LRV. LPT
och innebär bl.a.bestämmelserna i FPL. Bestämmelserna i LPT LRV

överklaga beslut chefsöverläkarenpatienten kan vissa attatt av men
chefs-får överklaga domstolens beslut. Attchefsöverläkaren inte

beslut framgårinte har överklaga länsrättensöverläkaren rätt att av
härför i propositionenandra stycket LPT. Som skäl33 § angavs

åtgärder inte bör ingå i läkarens1990/91:58 dennaprop. att typ av
läkaren emellertidarbetsuppgifter. Enligt tidigare gällande LSPV hade

beslut. förarbetena till LPTöverklaga utskrivningsnämndens Irätt att
sällan har utnyttjat sindepartementschefen överläkarenattanger

möjlighet till överprövning.

itvåpartsprocess de allmännal5.2.2 De reglernanya om
förvaltningsdomstolarna

deinfördes obligatorisk s.k. tvåpartsprocess imaj 1996Den 1 en
från tvåpartsprocessallmänna förvaltningsdomstolarna. Undantag

skall för de särskilda måltyperförekommer dock, och det ärsom
speciallagstiftningen.regler härom i den materiellaundantagna finnas
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Detta gäller bl.a. mål enligt LPT och LRV.
Frågan tvåpartsprocess bör införas i mål enligt LPT och LRVom

behandlades mycket summariskt i den proposition ligger till grundsom
för reformen den psykiatriska tvångsvården. I propositionen prop.av
1990/91 :58 275 uttalades följande chefsöverläkarenss. om pro-
cessuella ställning:

I ansökningsmâl har chefsöverläkaren ställning i läns-partsom
Han harrätten. emellertid inte böra befogenhet iansetts attges

något fall överklaga beslut länsrätt eller kammarrätt. Ett skälav
härför dennaär åtgärder inte lämpligenatt börtyp ingå iav
läkarens arbetsuppgifter.

Frågan behandlades lika summariskt vid införandet tvåpartsproces-av
i de allmänna förvaltningsdomstolarna. I propositionen prop.sen

1995/96:22 74 uttalades följande:s.

finnsDet emellertid målområden där det kan olämpligt denattvara
beslutande myndigheten har överklaga.rätt Ett exempelatt är
lagstiftningen psykiatrisk värd redan innehållerom m.m. som
uttryckliga regler förbud för chefsöverläkaren överklagaom att
domstols dom.

Tvåpartsprocessen innebär förvaltningsmyndighetatt är motparten om
enskild överklagar förvaltningsmyndighetens beslut till allmänen

förvaltningsdomstol och förvaltningsmyndighet beslutatt en vars
ändras förvaltningsdomstol huvudregel kan överklagaav en som
domstolens beslut. Det allmänna företräds den myndighet förstav som
beslutade i saken. Generella regler detta har tagits in i 7 10 ochom a,
14 §§ FPL

Den ändrade ordningen har kombinerats med utvidgade möjligheter
för domstolen målavgöra kommunicera överklagandetatt medutan att
företrädare för det allmänna. Reglerna muntlig förhandling harom
justerats så beslutsmyndigheten får föreläggasatt inställa sig vidatt
påföljd dess inte hinder föratt utgör målensutevaro vidare hand-
läggning och avgörande.

Den införda ordningen gällde redan tidigare vid administrativa
frihetsberövanden enligt LVM. Länsrätten skall besluta vård enligtom
respektive lag efter ansökan socialnänmd. Nämnden företräderav
sedan det allmännas intressen under hela sådan vård ochprocessen om
har överklagarätt länsrättens och kammarrättens beslut.att

denI nämnda propositionen prop. 1995/96:22 74-75nyss s.
hänvisades till införandet tvåpartsprocess enligt lagrådetatt inteav en
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följeropartiskhetpåmed det kravkonfliktikommakan som avanses
övervägande medgjorde dettaLagrådetregeringsformen.kap. 9 §1

förvaltnings-huruvidaifrågasättasdet kantillhänvisning att en
ställningopartiskintabeslutsfattandet kanvidmyndighet omenanses

till denrollenöverklagande fårhändelsemyndigheten i motpartavav
förvaltningsmyndighet kan sägaskonstateradeLagrådetenskilde. att en

meddelaredanenskildetill denmotsatsställningi attkomma genom
synpunktenskildesfrån dendetnackdel ochtill dennesbeslut attett
komman-myndigheten iskillnadavgörandeblir någonknappast enom

dennesställningenformellafår den motpart.domstolsprocessde av
för-överklagagivitsförvaltningsmyndigheterna rättmed attSyftet att

1995/96:22propositionen prop.enligtavgörandevaltningsdomstols är
uppnådärmedochprejudikatbildningenförbättra75 en meratts.

beslutangripa ärkunnarättstillämpninglikformig attsamt som
tveksamma. Detfelaktiga ellerpåoriktiga eller ärmateriellt sättannat

iinterättsbildningenförutsätterdetta stannarkonstateras attatt
länsrätterna.

införandetskäl föranförs vidare77-78proposition s.närrmdaI
ianförs detbl.a.ochtvåpartsprocessenobligatoriska attdenav

detillvaratadomstolenankommeruteslutande attenpartsmål
föruppenbar riskdärför finnsdetoch attallmänna intressena att en

självmantgrund denpartiskuppfattasskalldomstolen attavsom
utredningentvåpartsmål blirmålet. Iutredning iskall inhämta

ochutredningsmaterialför bättresörjerfylligare ettatt parternagenom
bliri måletsakfrågornaarbetet fördeldomstolenavlastar attaven

enskildesfå dentvåpartsmål kanVidareutredda.tillräckligt attanges
beslutsmyn-medi ochökasakomständigheternaför attförståelse att

få bättrekanenskildeoch denöverklagandenbemöterdigheten
Vidarevinnakunnaförkrävsvadkunskap att processen.somom

följande:791995/96222framhålls prop. s.

redan ipartsföreträddaintressenade allmänna ärordning därEn
för-mellanförhållandetinnebärdomstolsinstansenförstaden att

karaktär. Hosändrarförvaltningsprocessenochvaltningsförfarandet
enskildemed denförvaltningsdomstolen startar processen ny

andra.på denbeslutsmyndighetensidan ochdenklaganden på ena
för-förfarandet hospåfortsättninginte längreblirProcessen en

FörvaltningsrättsligiLavinjfr bl.a.valtningsmyndigheten
enligtocksåutvecklingsådanEn stämmer1992 120.Tidskrift s.

förvaltningsdomstolarnarolldenväl medmeningregeringens som
lagstiftningsarbetenuttryck i fleratillkommitochskall ha som
141.1994/95:27bl.a.år seunder s.prop.senare
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Sammanfattningsvis bedömningen domstolsprocessengörs bästatt
tjänar sitt syfte det allmänna kan företrädas redan förstaipartom som
instans.

15.2.3 Socialstyrelsens utvärdering

Vid Socialstyrelsens utredningsrapport till regeringen i december 1993
finns fogad redogörelse för enkätundersökning chefs-en en om
överläkarnas uppfattning och erfarenheter hur tillämpningenav av
LPT och LRV fungerar i praktiken. En klar majoritet chefs-av
överläkarna de avstånd från motpartsroll iatt tar attuppgav ges en
förhållande till patienten. ansåg41 det direkt olämpligt.procent vara
Av kommentarerna framkom läkarna ansåg sig företräda patientensatt
intresse. ansågMan motpartsroll skadar läkar-patientrelationen,att en
hindrar behandlingssträvan och förvirrande för patienten. Detären
framkom också den muntliga kompletteringen i ofta måsterättenatt
ske på språk tydliggör för juristerna samtidigt stårett som men som
i motsättning till det förståelseinriktade uttryckssätt bra förärsom
patienten. Dialogen med patientens offentliga biträde leder inte sällan
till sig behöva skärpa argumentationen i frågaatt anserman om
patientens privata och ibland intima förhållanden. Att märka är att

majoriteten chefsöverläkarna sade sig fåtrots att emot attav vara en
motpartsroll 60 chefsöverläkarna de skulle viljaprocent attuppgav av
ha överklagningsrätt. för möjlighetKommentarerna över-atten en

Åklaga formuleradestarkt för eller sidan framhöllsemot. attvar ena
sådan talar den skulle låsa fast motpartsrollen ochrättmot atten

motverka vårdens syfte. Andra framhöll det bordeatt vara en
självklarhet, eftersom har tilldelats den juridiska rollenman som

ligger motsättning flertaletpart. Det i chefsöverläkarna villatten av
ha överklaga beslut samtidigt flertalet chefs-rätt rättensatt som
överläkare de inte vill ha rollen eftersomatt motpartanger som
motpartsrollens viktigaste funktion överklaga domstolensär rätten att
beslut.

överväganden15.2.4 och förslag

de nämnda propositionerna 1990/91:58 psykiatriskI prop.ovan om
tvångsvård och 1995/96:22 tvåpartsprocess inteprop. om anges av
vilka skäl det olämpligt chefsöverläkaren överklagaär råttatt attge
domstols dom och patient överklagar beslut tillmotpart ettvara om en

chefsöverläkaren i likhetlänsrätt, detta oaktat med socialnämndenatt
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i mål frihetsberövande enligt och skall tillvarata deLVM LVUom
allmänna intressena någon i behov vård.när är av

funktion till deMed hänsyn till den och administrativa och
ledningsuppgifter chefsöverläkaremedicinska har i egenskapsom en

ansvarig för offentlig verksamhet kan hävdastvärtom attav en en
sådan befogenhet mycket väl kan ingå i chefsöverläkarens uppgifter.
Med hänvisning till vad anförs i 1995/96:22 kan ocksåsom prop.
hävdas införandet obligatorisk tvåpartsprocess i förvaltnings-att av en
domstol har särskild betydelse vid myndighetsutövning innebärsom

någon berövas friheten. Vid analys partsställningen iatt en av
psykiatrimål bör därför igenom vad talar och vadmotman som

talar för obligatorisk tvåpartsprocess införs i målävenattsom en
enligt LPT och LRV.

chefsöverläkaren skall ställningtalarDet mot att somsom
faktum naturligtvis vikt patientendet detär är största attmotpart att av

förhållande till varandra. Chefs-och chefsöverläkaren har braett
uppgift försöka få patienten frisk såöverläkarens främsta är snartatt

förtroende för honom.möjligt och det viktigt patienten harär attsom
faktum chefsöverläkaren inför domstolen direkt framställsDet att som

patientens kan skada förtroendet och samarbetet dem emellan.motpart
Å utvecklingen domstolarnaandra sidan går den allmänna i mot att

och detta förhållande viktigdet skall tvåpartsprocess äratt envara en
domstolsprocessen. naturlig konsekvensbeståndsdel i själva En attav

och domstolfrågor psykiatrisk tvångsvård ärprövas avgörs avom
får ställning led idärför chefsöverläkaren Ettmotpart.att som en

för båda fådomstolsprövning vidare möjlighetenär parter att
vikt förutom för detöverklaga beslut till högre instans. Detta ärett av

prövning för prejudikatbildningen.särskilda målet underär ävensom
förfaranderegler har chefsöverläkarenRedan med nuvarande genom

partsställning. finns anledningroll sökande Det ingensin attsom en
chefsöverläkarens agerande vid domstolsförhandlingen kommertro att

förändras, han formellt får rollen patientennårmotpartatt om som
får möjlighet överklagaöverklagat beslut och han självhar attett en

beslut.domstolens
socialtjänstenhar anförts förekommer inom iSom tidigare t.ex.

gäller detomhändertagande liknande problem detmål närom av unga
huvuduppgift tillsocialtjänstpersonalen,faktum är attatt varavars

enskildesfamiljer och framstår denstöd och hjälp för unga, som
det formellt socialnänmdeni domstolen, äräven ärmotpart somom

harDärtill länsrättenenskildes kommerden ävenattmotpart. enom
gäller alltjämtförfogande vid sammanträdetsakkunnig läkare till sitt

därför bäst kanbäst ochbehandlande läkare känner patientenatt
inte minstinnebära för patienten ochvad utskrivning kanbedöma en
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för omgivningen. Det kan det patienten vid densättet attvara
muntliga förhandlingen kan intryck snabbare tillfrisknandeettge av

vad egentligen fallet.än Vid den helhetsbedömningär densom som
behandlande läkaren kan kan det förekommagöra läkarenatt attanser
domstolen inte har tagit tillbörlig hänsyn till hans synpunkter och

Ävenbehandlingsansvar och därför vill ha saken överprövad. vid
domstolens prövning chefsöverläkarens ansökan utskrivningav om av

patient enligt 16 § LRV det mycketär talar för chefs-en attsom
överläkaren bör ha överklagningsrätt länsrätten avslår ansökanen om

utskrivning. Vi därför övervägande skäl talar förattom attanser
chefsöverläkaren skall få ställning i mål enligt LPT ochmotpartsom
LRV.

Nästa fråga ställning till detär behövs någon särskildatt ta om
reglering tvåpartsprocess i psykiatrimål. kanMan tänka sig situatio-av

länsrätten beslutarnär den psykiatriska vården skall upphöraattnen
i strid med chefsöverläkarens uppfattning. Om chefsöverläkaren avser

överklaga länsrättens dom, kan den situationen inträffaatt att en
patient blir utskriven kammarrätten efter överklagande beslutarattmen

vården skall bestå. För patient inte först skall bliatt utskrivenatt en
och därefter åter bli intagen måste regel för chefsöverläka-rätten om

överklaga underrättens beslut kombineras medatt regel medren en
innebörd dom inte får verkställas förrän den vunnit laga kraft.att en
En sådan regel finns i 20 § LRV beträffande allmän åklagare.

Ättadagarsregeln15.3

15.3.1 Gällande rätt

Enligt 35 § andra stycket LPT skall mål hos länsrätt tillett tasen upp
avgörande inom åtta dagar från den dag då ansökan eller skrivelsen
med överklagandet kom in till länsrätten. Länsrätten får förlänga
denna tid, det behövs ytterligare utredning eller någonom om annan
särskild omständighet det nödvändigt. bestämmelsegör Denna gäller
med stöd hänvisning i 21 § LRV mål enligt LRV medävenav en
undantag för mål frigång. mål frigångI gäller enbart detom om
allmänna kravet på skyndsam handläggning. Om målet anhängiggörs

patienten, skall förelägga chefsöverläkarenrätten sig iatt yttraav
målet 32 § LPT, 22 § första stycket LRV. Vidare gäller enligt 22 §
andra stycket LRV åklagaren, det inte uppenbart obehövligt,äratt om
skall beredas tillfälle sig i LRV-mål angående pennission,att yttra
frigång och upphörande vården beträffande den patientkategoriav som
har dömts till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.
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15.3.2 Tillämpningsproblem

Åttadagarsregeln de bestämmelser i psykiatrilagstiftningenär en av
har fått mycket kritik såväl i den tidigare Socialstyrelsensom av

gjorda utvärderingen i den kommittén genomförda mål-som av
undersökningen. Regeln har ofta lett till mycket tidspress, särskiltstor
i LRV-mål åklagaredär skall höras. För kunna detta pågöraatt ett
bra kan det krävas åklagaren kontaktar målsäganden ochsätt göratt
andra efterforskningar. Detta blir mycket svårgenomförbart, eftersom
åklagaren endast kan få mycket kort tid sig till länsrättenatt svara

länsrätten skall kunna målet till avgörande inom åtta dagar.taom upp
Även i LPT-mål kan det förekomma svårigheter med målenavgöraatt
inom åtta dagar efter ansökan eller anmälan kom in.att

överväganden15.3.3 och förslag

Flertalet LRV-mål gäller ansökan permission eller prövningom av en
anmälan upphörande vård. båda dessa fallenI har chefs-om av
överläkaren möjlighet ansökningarna och anmälningarna såatt styra

dessa in i god tid. LRV-målen finns det oftaI inteatt ges samma
behov snabb prövning i LPT-målen. Med hänsyn tillav en som
rättssäkerheten och samhällsskyddet det angeläget åklagarna fårär att

Ävenden tid krävs för de skall kunna fullgöra sin uppgift. iattsom
LPT-mål finns det emellertid, har många gångersagts,som ovan
svårigheter med målen inom åtta dagar.avgöraatt

finns då skäl diskuteraDet olika alternativ tillatt en annan
utformning regeln. Man kan tänka sig kravet påersättaattav
avgörande inom åtta dagar med krav skyndsam handläggning iett
såväl LPT- LRV-mål i kombination med åttadagarsregel i målsom en

och konvertering.permission Ett låta åttadagars-sätt ärannat attom
regeln kvarstå i nuvarande omfattning i LPT-målen begränsamen
kravet till skyndsam handläggning i LRV-målen. alternativEtt annat

åttadagarsregelnlåta gälla i LPT-målen och begränsas till vissaär att
frågor angående permission i LRV-målen den allmänna regelnsamt att

skyndsam handläggning tillämpas i övrigt. Vidare kan tänkaom man
sig åttadagarsregeln med regel medger längreersättaatt en som en
frist.

Som tidigare har anförts det framför allt det gäller mål enligtär när
LRV åttadagarsregeln innebär problem. Detta innebär detattsom
finns skäl förtalar skall ha olika regler i LPT och LRVattsom man

det gäller handläggningstiden. finns emellertid fördelarDetnär även
med handläggningstider gäller beträffande båda vård-att samma
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lagarna. Ett krav på skyndsam handläggning skulle kunna tillämpas så
i fallvarje fårrätten ställning till huratt snabbt avgörande måsteta ett

fattas. Risken emellertidär tidsutdräkten innan avgörande fattasatt ett
blir relativt lång det inte frånnär början finns bestämt sista datumett
för avgörandet. Det kan tänkas praktiska hänsynstaganden, såsomatt
förhandlingsdagar för länsrätterna och åklagarnas arbetsbörda, medför

handläggningstiden blir längre vadatt än godtagbart förär ettsom
frihetsberövande det frågaär Man bör därför inte användasom om.
sig krav på skyndsam handläggning iett stället fastställaav utan en
frist målet skallnär avgjort.vara

Vi övervägande skäl talar för åttadagarsregelnatt böranser att
kvarstå det gäller LPT-mål.när Det bör i detta sammanhang påpekas

länsrätten enligt 35 § LPT andra stycketatt andra meningen får
förlänga denna tid, det behövs ytterligare utredning eller någonom om

särskild omständighet det nödvändigt.gör detNär gäller LRV-annan
mål vi regel handläggningstiden bör införas.att Enanser en ny om
regel med innebörden handläggningen skall skyndsamatt är,vara som

anförts, alltför generell och bör i stället ha regel medovan man en en
angiven tidsfrist. För möjliggöra åklagaren kanatt att göra en
utredning och i förekommande fall kontakta målsäganden innan han

sig till länsrätten bör denna tidsfrist bestämmasyttrar till femton
dagar. Denna tidsfrist bör gälla i måläven frigång.om

Övriga15.4 processuella frågor

Åklagarens.4.15 1 anmälningsskyldighet i kammarrätt enligt
20 § andra stycket LRV

Enligt 20 § första stycket LRV får åklagare överklaga länsrättens
beslut permission och länsrättens beslut delegera med-rättenattom att

permission till chefsöverläkaren beslut den rättspsykiatriskasamt attge
vården skall upphöra. En förutsättning för åklagaren skall ha rättatt

överklaga beslut enligt närrmda bestämmelseär andra meningenatt att
åklagare har anmält till besluteträtten kan komma överklagas.att att
Enligt 20 § andra stycket LRV får beslutet inte verkställas förrän det
har vunnit laga kraft eller dessförinnan har underrättatsrätten attom
åklagaren inte kommer överklaga. Bestämmelsens innebörd haratt
tolkats så anmälan inte behöver hos karrnnarrätten,att en upprepas om
den gjorts vid handläggningen hos länsrätten. framgårDetta inte klart

lagtexten och förtydligande lagtexten bör därför ske.ettav av
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fristerberäkningUtgångspunkt för15.4.2 m.m.av

stycket§ andra 1vård enligt lrättspsykiatriskskallLRVEnligt 7 §
rättspsykiatriskskalldomstolefter beslutför dendvs. gesavsom

vård harbeslut sådandomstolensdröjsmålpåbörjas närvård utan om
Är påbörjasskall vårdenhäktad, ävendömdekraft. denlagavunnit

denförutsättningkraft, undervunnit lagaharbeslutet inte attom
beslutetSå längeså sker.medgeroch åklagarendömde att om

vårdrättspsykiatriskbestämmelsernaskall därvidgällerhäktning om
förförutsättningarnasåvitttillämpashäktadför den är utom avsersom

vård.sådan
avhängigsåledeshäktade§ LRV ärVården enligt 7 omavav

frivilligbetraktadärmedochtill vårdensamtyckerpatienten är att som
påvistasfår patiententill vårdensamtyckerinteOm patientenvård.

Chefsöverläkarenkraft.laga ärvinnerdomeni avvaktanhäktet att
råderframförts detharför vård. Detpatientenskyldig attmottagaatt

skall tillämpas,nämnda lag närstycket§ andraoklarhet hur 7viss om
rörandefristerdeberäkningutgångspunkten förgällerdet av

dvs. i§§ LRV,och 16regleras i 13värdförlängning somav
domstolsprövning måsteinnanvården kan pågåhur längerealiteten

innanlång tidrelativtkan detöverklagasfall domenske. deI
patientinnebärvilket i sinkraft,vinner lagadomen atttur gessomen

vårdaskanstycket LRV§ andramed stöd 7rättspsykiatrisk värd av
upphöran-vårdensfråganprövningtidlång attutan omav

anmärkningsvärt,framståkansker. Dettade/förlängning mensom
tillsamtyckerpatientenberoendevårdeftersom denna är av om

såtolkasbestämmelser börnuvarandevi att ut-vården attanser
börLRVoch 16 §§frister enligt 13beräkningförgångspunkten av

föreliggerdet intekraft ochlagavinnerdag då domenden attvara
brottmåls-framhållasbörbestämmelse. Vidareändra dennaskäl attatt

grundat.häktningfrihetsberövandet ärfördomstolen att genomsvarar
återtarhantill häktetskall återföraspatientenpåpekasbörDet att om
ocksåbörsjukvårdsinrättningen. Detpåplaceringensamtycket till

vård medrättspsykiatriskförinhäktad kanäven tasnämnas att en
förutsätt-beslutaskall dåChefsöverläkaren§ LRV.stöd 4 omav

bestämmelseenligt denna ärrättspsykiatrisk vårdförningarna
fall.sådantinte alls idomstolsprövning skerNågonuppfyllda. ett

LRVenligt 16 §vårdenförlängning/upphörandefrågaEn avom
efterellerchefsöverläkarenanmälanefterlänsrättenprövas avav

chefsöverläkarenskeAmnälan skall närpatienten.ansökan genastav
skallfallupphöra. Ikanrättpsykiatriska vårdenden annatfinner att

dåden dagräknat frånmånaderfyrainomanmälan göras senast
tillkommitpatienteneller,verkställbartblivitbeslutdomstolens om



Processuella frågor SOU 1998:32

sjukvårdsinrättningen dag, från den dagen. Enligt 16 § sistaen senare
stycket sista meningen LRV skall anmälan vårdens förlängning skeom
inom sjätte månad från den dag då rätten meddeladevar beslutsenast

frågan.i Det har framkommit det råder oklarhet huratt den i 16 §om
sista stycket sista meningen LRV angivna tidsfristen skall räknas.
Syftet med bestämmelsen måste enligt vår mening tillståndattvara
domstolsprövning halvårsvis och anmälan därför skall inomatt göras

sjätte månad från rättens beslut oberoende beslutetvar senaste av om
har fattats efter anmälan chefsöverläkaren eller efter ansökanav av
patienten. Skäl ändra bestämmelsen föreliggeratt inte.

15.4.3 Underrättelse till polismyndighet beträffande
vissa LRV-patienter

Enligt 9 § förordningen 1970:517 rättsväsendets infonnationssys-om
har chefsöverläkaren skyldighettem lämna uppgift till Riks-att

polisstyrelsen intagning i eller utskrivning från sjukvårdsinrättningom
beträffande den domstol har överlänmats till rättspsykiatrisksom av
vård beträffande den har begåttsamt brott under påverkanettsom av

allvarlig psykisk störning personliga säkerheten ellermot annans
psykiska eller fysiska hälsa för vilket åtal inte har väckts. Uppgift om
tillstånd vistas utanför sjukvårdsinrättningensatt område skall lämnas
i den utsträckning Rikspolisstyrelsen finner sådan uppgiftsom
nödvändig.

Uppgifterna från sjukvårdsinrättningarna ingår i Person- och be-
lastningsregistret i enlighet med nämnda förordning. Underrättelse-
skyldigheten sker för närvarande med hjälp blankettset.ettav

Sedan tid tillbaka pågår vid Rikspolisstyrelsen framtagningen av
belastningsregister.ett Bakgrundennytt till detta regeringsupp-är ett

drag. Innehållet i registret kommer regleras i lag respektive iatt
förordning. I registerutredningens slutbetänkande, Polisens register
SOU 1997:65, föreslås bl.a. registrering skall ske i belastnings-att
registret avseende intagning och utskrivning från rättspsykiatrisk vård

den domstol har överlärrmat till rättspsykiatrisk vård,av som attmen
uppgifter inte skall lämnas vid tillfälligt vistande utanför sjukvårdsin-
rättningens område. Belastningsregistret beräknas i driftsättas under
år 1999.

Rikspolisstyrelsen har uppmärksammat kommittén för-att
ordningen 1970:517 rättsväsendets informationssystem kommerom

upphävas och underrättelseskyldighetenatt därföratt bör regleras på
Vi intesätt. ställning tillannat underrättelseskyldighetentar börvar

regleras regleringenutan denna skyldighetatt och vad denanser av



frågor 399ProcessuellaSOU 1998:32

belastnings-samband med detinnefatta skall behandlas ibör att nya
drift.registret isätts

vissa falltill målsäganden iUnderrättelse15.4.4

genomgår rättspsykiatriskpatientföreskrivsI 28 § LRV att om en
chefsöverläkarenutskrivningsprövning skallsärskildvård med om

målsägandendet påkallat,övriga omständigheterbrottet och gör ge
har lämnatunderrättad dels patientenblimöjlighet begära attatt om

återvänt dit sedantillstånd eller inte harsjukvårdsinrättningen utan
områdesjukvårdsinrättningensutanförför tillstånd vistastiden ett att

fattasåterkallats, dels besluttillståndet harhar gått eller när attut om
område ellersjukvårdsinrättningensutanför närpatienten får vistas

Önskar skall sådanmålsäganden underrättelseupphöra.vården skall en
paragrafi nämndamöjligt och vid beslutså snart som angesges som

föreslår det i LRVvårdinrättningen. Vipatienten lämnarinnan att
tillangående underrättelsemotsvarande bestämmelseinförasskall en
tillsjukvårdsinrättningen övergårvården påmålsäganden näräven

särskilda villkor.vård medöppen
underrättelseskallstycket i bestämmelsenEnligt andra avsessom

underrättadblimålsäganden begärtlämnasi första stycket attutan att
särskilda skäl.det finnsom

kritik3387-1996 riktatden april 1997 Dnri beslut 23JO har mot
vidvårdinrättningenregionvårdsenhet förrättspsykiatrisk ettatten

beviljatspatientenmålsägandentillfälle underrättatinte attom
tillfälle lämnadesmålsäganden vidochpermission ett annatatt

först flera dagarför patientenvården upphörtunderrättelse attom
följande:anför bl.a.beslut härom. JOefter länsrättens

ärendet jagförekommit ivad harbakgrund attMot ansersomav
i förordningenintedetfinns skäldet överväga t.ex.att om

vårdrättspsykiatrisktvångsvård ochpsykiatrisk1991:1472 om
ournaleni patientjskyldighetföreskrift innefattandeinbör atttas en

erhålla under-önskemålmålsägandensdelsdokumentera attom
denna under-fullgörandeavseende, delsaktuellträttelse i här av

rättelseskyldighet.

underrättad vidblirättighetmålsägandensBestämmelsen att ovanom
förbättrai arbetettillkommit ledharangivna situationer attettsom

underrättaskyldighetenSyftet medställning.brottsoffrens att
vidta de åtgärdermöjlighetskallmålsäganden denneär attatt somges

dömde.uppsökt denundgå bliförhon önskarhan eller attatt t.ex. av
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Underrättelsen skall därför ske så möjligt och isnart fallsom vart
innan patienten lämnar vårdinrättningen. För säkra sådan under-att att
rättelse sker och i så tidigt skedeett möjligt föreslår vi det isom att
förordningen 1991:1472 psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiat-om
risk vård skall in bestämmelsetas med innebörd det skallen att
dokumenteras i patientjournalen målsäganden önskar bliom att
underrättad patienten haratt permissiont.ex.om det ävensamt att
skall sådannär underrättelse har lärrmats.anges en
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tvångbehovetNågot16 avom

psykiskt stördabeträffande som

eller LRVLPTinte omfattas av

fickjanuari 1995dengenomfördes 1psykiatrireformenGenom som
stöd, serviceför boende,tydliggjort samtkommunerna ett ansvar

psykiskaoch allvarligalångvarigamedförsysselsättning personer
sjukvårdsansvarhälso- ochföljde ocksåreformenMedstörningar. ett

ocksåharsjuksköterskenivå. Kommunernatillför kommunerna upp
färdigbehandlade patientermedicinsktförbetalningsansvarfått somett

vård.psykiatriskmånader i slutensammanhängandevårdats än tremer
fåhan kanfärdigbehandladmedicinskt närPatienten är att somanse

påtillgodosett änvårdbehov sättpsykiatriskasitt annat genom
dygnetruntvård.psykiatrisk

på svårig-uppmärksammatsKommunförbundetharKommittén av
hjälp ochdet gällerställs införpersonal närsocialtjänstensheter som
sjukasåintestördapsykiskt ärmänniskor attstöd är men somsomav

Kommunförbundettvångsvård.psykiatriskförkriteriernade uppfyller
kommittén skallbegärttill Socialdepartementetskrivelseihar atten

emellertidharSocialdepartementetarbete.i sittdessa frågorbehandla
dessauppdragSocialstyrelsen i översyngörabeslutat att avatt enge

kommitproblemredovisa deanledningdockfrågor. Vi finner att som
kännedom.till kommitténs

be-Socialberedningen i sittinledningsviskan nämnasDet att
förslag tilllämnaderättssäkerhetenochtvångetPsykiatrin,tänkande

Lagstift-m.fl.åldersdementaskydd förregler tillmedhelt lagen ny
skyddssyfte låsagrund för irättsligsikteskulleningen attattta ge

boende vistas.eller denpatienteninstitution däravdelning påden en
betänkandeberedningensdepartementschefenbedömdeEmellertid att

in medgripaunderlag förtillräckligtutgjordeoch förslag inte att
tillbaka allmännafallabordeställetområdet. Ilagstiftning på man

tvångutsträckningi vilkenbedömningenvidprinciperregler och av
kategorier.aktuellabeträffande härförekommafårolika formeri

utvecklingsarbetedetockså påpekadeDepartementschefen att som
boendefor-medsenildementavårdenbeträffandepågick t.ex. nyaav

tekniskafinna olikaförsökockså berörs att arrangemang somavmer
hjälp ochmedingripavid behovmöjlighetervårdpersonalen attger
Slutligenförfarande.liknandeellerinlåsninganvändastöd attutan

tillfredställandeinteförändringsarbetemån dettai denanfördes att ger
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resultat får frågan lagreglering till fortsattatas överväganden.om upp
Från flera kommuner har framförts kommunens vårdpersonalatt

upplever att medicinskt färdigbehandladeansettspersoner ochsom
skrivits till kommunen kan haut kvar kraftiga på psykisksymtom
störning med hallucinationer och vanföreställningar. De kan uppvisa
beteenden och förhållasätt sig till sinett att omgivning detgörsom
mycket svårt för den kommunla personalen inom hemvården hjälpaatt
patienten i den bostaden det ordinärtär boendeoavsettegna ettom
eller boende i gruppbostad för psykiskt störda. Flera dessaen av

har enligt kommunens vårdpersonal så svårapersoner psykiska stör-
ningar det kan finnas behovatt vissa begränsningargöraatt i denav
personliga friheten. De insatser i kommunalt huvudmannaskapsom

till med långvariga och allvarligages psykiskapersoner störningar är
emellertid frivilliga insatser enligt socialtjänstlagen SoL eller lagen

särskilt stöd eller service LSS. I dessa lagar finnsom inget stöd för
begränsningar i den personliga friheten. Några de problemav som
personalen i kommunala grupppboenden för psykiskt störda upplever

följande;är
En boende går i kläderute kylatunna ochsträng riskerartrots att-

förfrysa.
En går i område ochrunt ett tömmer brevlådorperson grannars-

eftersom han det hansäratt får.postanser som grannarna
Frossätning.——
En brusar ibland och hotar mörda personalenperson att medupp-

sin kökskniv.
En god kontakt och bekymrad förtar är sin klients ekonomi.man-

Klienten slår sönder fönster och andra saker han mårnär dåligt och
drar på sig dryga kostnader för reparationer.

Vid kommitténs studiebesökett exempel på vilka svårigheterav gavs
socialtjänstens personal ställs inför det gällersom när människor som

psykisktär störda och får hjälp och vård socialtjänstenssom genom
försorg. Nedan länmas kort redogörelse för de fallbeskrivningaren

vi fick del vid studiebesöket.tasom av
Det första fallet gällde led Asbergers syndromen ung man som av

och hade lätt utvecklingsstörning. Han bodde i bostad ochen en egen
hade hjälp dygnet personliga assistenter.runt Han mycketav var
speciell till sin läggning och fick ibland aggressiva utbrott. I samband
med dessa utbrott blev assistenterna använda våld förtvungna att att
hindra honom från skada sig själv eller andra.att Fysiskt tvång
behövde iblandäven användas, övertalningnär inte hjälpte, för fåatt
honom kliva och åkaatt sängen iväg till dagverksamhetupp ur m.m.

Nästa fall gällde medelålders kvinna. Hon led psykisken av en



Något behovet tvång 403SOU 1998:32 om av

förutsättningarnaallvarliga uttryckibland sig såstörning atttogsom
hjälpsin bostad hade honuppfyllda. hon vistades iNärför LPT var

krävande, ställde kravemellertid mycketHonfrån hemtjänsten. var
felpersonal för påståddaofta hemtjänstensoch anmäldepå hjälpmer

för personalen honibland så svåraFörhållandena blevi arbetet. att
överklagade då dettahemtjänst. Honbistånd i formförvägrades av

kategoritillhörde såledesfick i länsrätten. Honochbeslut rätt somen
psykiatrin.socialtjänsten inomsåväl inomsvår hanteraär att som

gamlaundvika förvirradeskallfallet gällde hurtredjeDet attman
sigkunnaålderdomshemservicehus ochlämnar att tautan vara

eller pålåsanordningarhurFrågan härsjälva. annatgenomvar man
det hem därmänniskor lämnadedessakunna förhindraskullesätt att

vistades.de
måste användasdå tvångbeskrivna situationernadevissaI av ovan
nöd och kanskegällande reglerhänvisning tillmedkan detta ske om

vissa förut-tillåtet underfall detsådananödvärnssituationer. I är att
fysiskatvång ellerproblematiskt detvåld.använda Mer ärsättningar

förmåanvändas förfall behöveri vissatydligenvåld att ensom
tvångdet frågakanvissa saker. Här ettgöraatt somomvaraperson

för senildementae.d.gäller låsanordningar ärdetotillåtet. Närär
likartade.problemen

föruppfattningendenverksamheten finnskommunaladenI att man
möjlighethaomvårdnad tidvis behövervård elleroch säkergodatt ge

kansjälvbestämmande. Detbegränsningar ivissainföraatt personsen
bostadenskildesköksverktyg i den närinfå låsagälla attt.ex. vassa

kniv. dagpersonalen med Iperiod obalans hotari avenen person
denhur problemregler föranvisningar och artsaknas somav

arbetarpersonalinnebärvilketskall hanteras,beskrivits att somovan
ställnings-svåranärhet måstepå fältet i dessa göralängst ut personers

gällandemedalltidkanske inte överensstämmertaganden som
för hurråd utarbetaslagregler ellerOm ingalagstiftning. nya

företrädareenligtkan detsvåra situationerhandla ipersonalen skall
okontrolle-informelltförfinnas riskkommunal personalför att etten

frågordeEnstöd i lagstiftningen. översyntvång utvecklas utanrat av
nödvändig,framstårkapiteli dettaredovisatskort mensomsom

uppdragSocialstyrelsenhar lämnatSocialdepartementeteftersom ett
anledningfinner vi intefrågordiskuteradehärutredninggöraatt aven

frågorna.beröraytterligareatt
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konsekvenserEkonomiska17

1994:23direktiv dir.regeringensutredningsarbetet gäller attFör om
ökaförslagen intedirektiv fårdessaEnligtåtaganden.offentligapröva

Vidare gällerstatsinkomsterna.minskaeller attutgifternade offentliga
tillsektorn böroffentligadeneffektiviseramöjlighetvarje tas vara.att

förkostnadertill ökadelederförslagvissaKommittén har som
förkostnaderminskar landstingensförslagoch andralandstingen som

kommu-ökakan kommaförslagVissapsykiskt störda. attvården av
störda.psykisktallvarligtochlångvarigtför vissakostnadernernas

domstolarnasökningvissleda tillberäknasFörslaget kan även aven
försvårasekonomiska konsekvensernadeBeräkningarnakostnader. av

olikamellanavgifter växlarochersättningarförreglernadock attav
detalj kunnaidet svårtäroch kommunerlandsting attsamt att merav

ha. Viförslag kommerolikakommitténseffektvilken attförutsäga
utgifternaoffentligadekommeremellertidberäknar sammantagetatt

minska.att

domstolarnaförKostnadsökningar

avskaffas,konverteringvidfarerekvisitetsärskildaföreslår detVi att
domstolsprövning görsinförs ochtvåläkarprövningpåkrav att avatt

olikavidkonverteringarandelenEftersomkonverteringsfall.alla
nämnvärdnågonminskat iinteLPTinförandetefterstudier av

tidigarefallet då denvadmedjämförelseomfattning i som var
andelenökaförändring intetorde dennagälldelagregleringen

naturligtvis läns-kommermycket. Däremotsärskiltkonverteringar
skallkonverteringarallamål, dåökningvissfårätterna att aven

domstolsprövning.underställas
39konstaterades1992/93undersökning attSocialstyrelsensVid

då tidenprövade länsrättinte blevkonverteringsfallenprocent avav
förhållande fortsätt-Omfyra dagar.underskredtvångsvårdför samma

förslag kommervårtmeddetbetydergällaskulleningsvis att
prövningförunderställas länsrättenårfall600ytterligare nära per

enligtför målKostnadentvångsvård blir kort.för etttidenäven om
baserarberäkning510 kr. Dennauppgå till 3beräknasLRVellerLPT

årsredovisningDomstolsverketsDomstolsverketfrånstatistiksig på
2,1blirmål i länsrätt600handläggningenförKostnaden1995/96. av
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Mkr. Här har dock inte beaktats kostnader för mål enligt LPT och
LRV i överrätt vid överklagande. Det kan överklagandefre-noteras att
kvensen 8,3är mellan länsrätt och kammarrätt.procent Det kan
förväntas överklagandefrekvensenatt ökar något till följd förslagetav

chefsöverläkaren skallatt ha rätt överklaga målatt till högreett
instans. Kostnaden för psykiatrimål i kammarrättenett beräknadär till
11 080 kr.

Prövningen ansökan vårdöppen med särskilda villkorav blirom
relativt omfattande eftersom denäven samordnade vârdplaneringen
skall Vidareprövas. tillkommer här förrätten patienten haatt

Ökningenoffentligt biträde. antalet mål i länsrätt till följdav av
ansökan vårdöppen med särskilda villkor kan beräknasom till 100
LPT-mål och 200-250 LRV-mål år. Dessutom tillkommerper ett
antal ärenden gäller patienter âterintagits från vårdsom öppensom
med särskilda villkor och där förnyad sådan vårdöppen skall prövas.
Totalt kan det således bli fråga högst 500 mål. Detta innebärom nya

kostnadsökning på 1,7 Mkr för handläggningen mål öppenav om
vård med särskilda villkor. Sammanlagt kan ökningen länsrättemasav
kostnader till följd våra förslag beräknas till 3,8 Mkr. Det börav ca
dock påpekas denna ökning skall spridasatt på antal domsto-ett stort
lar och det endast ökningenäratt målantalet medför personal-om av
förstärkningar den beräknande kostnadsökningen slår igenomsom fullt

Påpekas bör dock skärpningenut. kravetatt på sakkunnigmedver-av
kan bör föranleda vissa kostnadsökningar.

Stödpersoner

Varje år avslutas 8 500 vårdtillfällen enligt LPT. Trettiofemca
tvångsvårdstillfällenaprocent avslutade inomär 14 dagarav och

den korta tiden hinner endast enstaka patienter stödperson.att en
Mellan två och fyra veckors vårdtid gäller för ungefär 30 procent av
vårdtillfallena. Under denna tid har i dag endast 10 procent av
patienterna Stödperson medan 63 patienternaprocent haav uppges
avböjt få stödperson. Omatt möjligheterna Stödpersonen att utse
effektiviseras kan således stödperson behövas i ytterligare 27 procent

vårdtillfällena eller vid 700 vårdtillfällen år förav högst månadper en
vid varje vårdtillfälle. För de patienter vårdas längre tid fyraänsom
veckor detär angeläget med stödperson.mest Om utgår ifrån attman
hälften dessa patienter skulle stödperson det frågaav äracceptera om
ytterligare 0001 fall eftersom 500 redan i dag har stödperson.ca
Eftersom vårdtiderna olika långaär blir högst 6 000 stöd-summan
personsmånader. Uppdraget stödperson skall enligt förslaget ävensom



407Ekonomiska konsekvenser1998:32SOU

vilket kanvårdtillfälle,månad efter avslutatytterligarekunna gälla en
stödpersonsmånader.500 och 2 500mellan lkräva

endast tvåkan konstateragäller permissionsedandetNär attman
månader,med permissionavslutasvårdtillfällena över treprocent av

43vid inventeringenVidare harvårdtillfällen.170betydervilket ca
med långademår. 25permission ipatienter än procentett avmer

tillskall permissionvårt förslagEnligtstödperson.perrnissioner har
villkor, undersärskildavård medvårdtiden slut öppenersättas av

ökadBehovetstödperson.beräknas haflertalet patientervilken av
villkorsärskildavård mediför patienterStödperson öppeninsats av

år.stödpersonsmånadertill 000uppskattas 1kan per
således kunnaför LPT-patienternaskulleSammanfattningsvis

år.stödpersonmânaderytterligareoch 9 500mellan 8 500behövas per
betydligtharLPT-patienternafärreLRV-patienterna är än men

inventeringenVidstödpersoner.behovvårdtider ochlängre större av
enligt LRVvårdadesdempatienterhade 37 utan1996hösten somav

fjärde patientpermission och barautskrivningsprövningsärskild var
vård enligtunderpermissionpatienterde 246Avhade stödperson.

stödperson.hade 44utskrivningsprövningmed särskild procentLRV
framtidaunder öppenskulle ha stödpersonpatienteralla dessaOm en

tillpermissionföreslåsvillkor, ersättasärskildavård med som
stöd-omkring 1 800behövasskulle detLRV,slut enligtvårdtidens

år.personsmånader per
förslagetför effekternaredogörsavsnittkommandeI omett av

beräknashuvudsakligenvillkor,särskildamedvårdöppen som
ytterligare 100kanberäkningarnaEnligtLRV-vården.påverka

detåren efterundersärskilda villkormedvård attfåpatienter öppen
stödpersonsmånader200kräver 1införts, vilketmöjlighetdenna per

ar.
enligtinneliggandevårdades1997iinventeringenVid sommars

6789 patienter,utskrivningsprövningsärskild procentLRV utan varav
särskildmedLRV643 enligtår, ochvårdats mindrehade än ett

årmindrevårdatstredjedel änvilka ettutskrivningsprövning, enav
undersökningSocialstyrelsensVidår.tredjedeloch än tremeren

stödperson.LRV-patienternainneliggandedehade 341993 procent av
behövsha stödpersonLRV-patienter börmed allaräknarOm attman

år.stödpersonsmånader800ytterligare 5det per
behövassåledesLRV-patienternaförskulleSammanfattningsvis

år.stödpersonsmånaderytterligare800omkring 8 per
ersättningsnorrnerolikatillämparförtroendenämnderLandstingens

Stock-iförtroendenämndenuppgifter frånEnligtstödpersoner.för
250kr./månadersättning 300ibetalarlandsting samtlänsholms man

vidbilersättningDärtill utgåromkostnader.förkr./månad resor som
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längreär 1,5 mil.än Till detta kommer administrationskostnader.
Flera landsting tillämpar högre ersättningsnivåer Stockholmsän läns
landsting medan andra landsting har lägre ersättning. Kostnaden för

stödpersonsmånad kan då beräknas till 600-700 kr.en
Vid maximalt utnyttjande med stödpersoner kan detsystemetav

nuvarandeutöver användning krävas ytterligare högst 17 000-18 000
stödpersonsmånader á 700 kr, vilket kostnadengör för stöd-att

kan öka med 11,9-12,6 Mkr.mestpersoner som

Öppen vård med särskilda villkor

Vi föreslår permission till vårdtidens slutatt vårdersätts öppenav
med särskilda villkor för patienter inte längre har behovsom av
kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård på sjukvårdsinrättning.

För de LPT- och LRV-patienter i dag har permission tillsom
vårdtidens slut kräver den föreslagna regleringen omfattandeett mer
administrativt arbete med den samordnade vårdplanering föreslås.som
Som harnämnts hänsynäven tagits till det ökade behovetovan av
stödpersoner under vårdöppen med särskilda villkor. Däremot torde
inte kostnaderna för landstingens sjukvårdande insatser eller kommu-

särskilda åtgärder för dessa patienter bli annorlunda i dag.nernas än
På sikt bör införandet de reglerna leda till antalet LPT-av attnya
patienter, under vårdär öppen med särskilda villkor, minskar isom
relation till antalet perrnitterade i september 1996. När det gäller
LRV-patienter kan däremot viss ökning antalet under vårdöppenen av
med särskilda villkor förväntas. Kostnaderna kommer dock knappast

fördelas på i dag.att sätt I fortsättningenän börannat kunnaman
räkna med vård medöppen särskilda villkoratt varje år kan bli
aktuellt för högst 100 LPT-patienter och 200-250 LRV-patienter som

fall varje år.nya
Bland LRV-patienterna finns med långa vårdtideren grupp som

med den ordningen med vårdöppen med särskilda villkor börnya
kunna beredas andra stödformer långvarig sjukhusvård.än Det är
svårt beräkna hur dennaatt uppskattningsvisärstor börgrupp men
hälften dem med vårdtid åröver kunna överföras till dennatreav
form vård ochöppen del demäven med kortare vårdtider.av en av
157 patienter hade vid inventeringen i 1997 vårdats åröver tremars

dem vårdades enligt LRV med särskild utskrivningsprövning.av som
Det handlar då förändring säkert något årom taren attsom genom-
föra och får betraktas övergångsform i samband medsom som atten
denna möjlighet Man kanöppnas. därför räkna med 100 LRV-att
patienter skulle kunna bli aktuella för vård medöppen särskilda
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villkor.
permission tillfåkunnattidigareLRV-patienterdeEftersom som

ifrånutgåbostad fårutsträckning bor iivårdtidens slut stor manegen
boende.sittstöd ibehöversannoliktpatienterdenna meratt grupp

harförtidspension. Deha lågberäknaspatienterdessaFlertalet av
BTP,pensionärerbostadstillägg tilltill statligtallmänhetidärför rätt

000till 4bostadskostnadernamaximalt 85vilket är procent uppav
särskiltfall kan dessutomvissa780 kr/år. Iblir 39vilketkr/månad,

för dennakostnaderökadefår såledesutgå. Statenbostadstillägg
Mkr.4medpatientgrupp ca

vi från 25kostnader utgårberäkna kommunernas attFör avatt
genomsnitt 2 timmarihemtjänstmedklarar sig trepatienterdessa

år. 75Mkr. Deomkring 2kostaberäknasvilketveckan,dagar i per
särskiltformgruppboende ellerbehövaberäknasövriga avannan

frånutgårBeräkningenomvårdnadspersonal.tilltillgångmedboende
förår, vilketochpatient000 kr250personalkostnaden utgöratt per

kommunalablir denår. TotaltMkr.betyder 18,75patienter75 per
villkorsärskildamedvårdpatientersdessa 100 öppenkostnaden för

Mkr.20,7
inkomsterså lågaharpatienternafrånexempel utgår videttaI att

ochtill kommunernavårdkostnadernågrabetalabehöverintedeatt
betala den hyrafår dehemtjänst. Däremotförlåg avgiftendast somen

år000 kr.på 18matkostnader samtBTP,täcksinte sanno-percaav
tillläkemedeloch möjligenläkarvård ävenförersättninglikt upp

högkostnadsskyddet.
Dygnetruntvården kanbesparing.blir detlandstingenFör en

000 krkr och 4500mellan 2LRV-patienterförkostaberäknas per
000 kr3dygnskostnadlågsåräknar medOmvårddygn. somenman

110årskostnaden nästanså100 patienter utgördessafördygnper
landstingetde kostnaderdrasfår sedanbesparingFrån dennaMkr.

förnämligenpatientgrupp,dennaförfortsättningen hariäven
förläkarespecialistpersonal såsompsykiatrisk samtuppföljning av

Öppenvårdskontakten medlandstingetkostaberäknas ettläkemedel.
000000-150100månadvarjeläkarkontaktveckabesök samt caper

Läkemedels-och restid.reseavståndpåberoendeoch årpatientkr per
år förkr.000500 och 4mellan 2sig tillinskränkerkostnaderna per

patientenfrånutgårpsykofarmakabehandling attvanlig manom
100Förhanläkemedel ärför att ta.betalaslipper tvungensom

Landstingenår.Mkr.sammanlagt 10-15dettablirpatienter per
besparingblir detdärmedoch ävenMkr.minst 95således ensparar

verksamheten.offentligaför dentotalt
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18 Författningskommentarer

till psykiatrisk18.1 Förslaget lag tvångsvårdny om

kraftNuvarande lag psykiatrisk tvångsvård trädde i den 1 januariom
Förslaget bygger i grunden på gällande lag, vi föreslår1992. men

framför allt det gäller möjligheten förändringar i lagen patientennär
utanför sjukvårdsinrättningens område. ändringarvistas Dessaatt
enligt förslaget kommer det finnas tvâ vårdformer vidinnebär attatt

tvångsvård på sjukvårds-psykiatrisk tvångsvård, nämligen psykiatrisk
Ävenvård med särskilda villkor. flera andrainrättning och öppen

väsentliga ändringar föreslås i lagen. De föreslagna förändringarna är
tvångsvård.så omfattande vi föreslår lag psykiatriskatt en ny om

form paragrafnummerbör påpekas följdändringar iDet att nyttav
hänvisning till lag 1999:000 psykiatrisk tvångsvård i ställetoch om

psykiatrisk tvångsvård måste i deför till nuvarande lag görasom
innehåller hänvisningar till nuvarande lagförfattningar som om

tvångsvård. författningar aktuella följande:psykiatrisk De är ärsom
rättspsykiatrisk undersökning, lagen 1944: 133lagen 1991 1137 om:

och redovis-kastrering, kungörelsen 1969:379 inskrivningomom
förordningenvärnpliktiga, polisregisterkungörelsen 1969:38,ning av

informationssystem, 1971:289rättsväsendets lagen1970:517 om
förvaltningsdomstolar, kreditupplysningslagenallmännaom

kriminalvårddatalagen 1973:289, lagen 1974:2031973:1173, om
1976:371 behandlingen häktade och anhållnai anstalt, lagen om av

m.fl., passlagen 1978:302, lagen 1985:568 särskildaom omsorger
psykiskt utvecklingsstörda m.fl., utlänningslagen 1989:529,om

brottmål,förordningen 1990:893 underrättelse dom i vissaomom
arbetsfönnedlings-läkemedelslagen 1992:859, lagen 1994:459 om

totalförsvarsplikt, lagen 1996:register, förordningen 1995:238 om
vid tvångsvård, lagen 1997:724981 besöksinskränkningar vissom

avveckling specialsjukhus och vårdhem.om av

Inledande bestämmelser

1§
Paragrafen med 1 § i nuvarande lag.överensstämmer
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2 §
I paragrafens första stycke slås fast tvångsvård enligt lagförslagetatt
skall kunna vård på sjukvårdsinrättning eller vårdöppenges som som
med särskilda villkor. Bestämmelsen innebär vårdform skallatt en ny
införas benämns vård medöppen särskilda villkor. Sådan vårdsom
skall kunna endast efter tid psykiatrisk tvångsvårdges en av
sjukvårdsinrättning. Vad den vårdformen innebär kommer attnya

utvecklas i anslutningnämnare till de bestämmelser behandlarsom
vård med särskildaöppen villkor.

Andra stycket 2 § i nuvarande lag. Den ändring harmotsvarar som
gjorts innebär endast såväl tvångsvård sjukvårdsinrättningatt som

vård med särskildaöppen villkor syftar till motivera patienten tillatt
frivilligt den vård och det stöd han behöver.att Dennata emot som

ändamålsbestärmnelse således den inriktning skall gälla föranger som
planering, genomförande och uppföljning behandlingsåtgärder ochav
andra insatser vid tvångsvård. Bestämmelsen markerar också arbe-att

med motivera patienten skall särskild uppmärksamhet.tet ägnasatt

3 §
Denna paragraf är ny.

Syftet med paragrafen betona tvångsåtgärderär får användasatt att
endast patienten inte kan förrnås frivilligt medverka till värdattom
och behandling. kanDet visserligen finnas situationer då patientens
tillstånd sådant tvångsåtgärderär snabbt kan behöva tillgripas,att men
i de flesta fall bör sådana åtgärder anstå till dess patienten har fåttatt
sådan information han kan till sig och fått tillfälle själv hata attsom
synpunkter den behandling behövs. Detta förutsätter attsom
patienten individuellt anpassad information i frågan. Vadges en som

med informationen skall individuellt anpassad harattavses vara
utvecklats HSU 2000 med anledning det förslag till ändringarav av
i HSL föreslår i betänkandet SOU 1997: Patienten154, harsom man

Enligt HSU 2000 inskärperrätt. formuleringen vikten in-attav
formationen inte får slentrianmässigt måste efter denutanges anpassas
aktuella patientens förutsättningar och behov. betänkandetI anges
vidare följande. Omständigheter måste beaktas patientensärsom
ålder, mognad och erfarenhet, eventuell funktionsnedsättning samt
kulturell och språklig bakgrund. dettaI ligger också informationenatt
skall hänsynsfullt den behandlingsansvarigasättettges av persona-
len, också måste förvissa sig patienten har förståttattsom om
innehållet i och innebörden den information lämnats.av som

Vidare innebär paragrafen det skall rimlig avvägninggörasatt en
mellan den tvångsåtgärderna kan ha för patienten inytta som
förhållande till det ingrepp i patientens självbestämmande och
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integritet det innebär patienten sin vilja fâr genomgåatt motsom en
viss behandling. Framför allt bör sådan medicinering möjligtom
undvikas kan patienten bestående biverkningar.som ge

I tredje stycket föreskrivs tvånget måste skonsamt ochutövasatt
med möjliga hänsyn tillstörsta patienten. Detta innebär bl.a. att stor
hänsyn skall till vilka biverkningar patienten får visstas som av en
medicin och det ibland kan lämpligt välja medicinatt medattvara en
mindre biverkningar den skulle haäven mindre eller långsammareom
effekt på patientens sjukdomstillstånd.

Vid användning tvångsåtgärder skall således avvägning alltidav en
i de avseendengöras i denna paragraf. Bestämmelserna ärsom anges

tillämpliga inte bara vid den medicinska behandlingen vidävenutan
fastspänning, avskiljande, kroppsvisitation och ytlig kroppsbe-samt
siktning. Frågan användning behandling beståendeom av som ger
allvarliga biverkningar psykokirurgi, eller behandling kant.ex. som
upplevas särskilt påfrestande eller integritetskränkande,som t.ex.
ECT-behandling, har utvecklats i den allmänna motiveringen, se
avsnitt 10.4.2.

Patienter intagna för psykiatriskär tvångsvård fårsom som
huvudregel inte somatisk vård med stöd LPT och LRV. Detges av
innebär behövlig somatisk vård får anstå till dess tvångsvârdenatt
upphört eller patienten kan grundad ställning i frågan ochtaannars
vård med patientens samtycke. Om patientens psykiska störningges
relaterar till den somatiska sjukdomen ingår nödvändig somatisk
behandling del den vård med stöd LPT ellersom en av som ges av
LRV. Detta gäller patienter med ätstörningar anorexi ocht.ex.
bulemi. I övrigt får somatisk vård patientens vilja endast imot ges
livshotande situationer och i andra akuta situationer det finnsnär en
verkligt överhängande och allvarlig fara för patientens hälsa.

Regler besöksinskränkningar finns inte i LPT iutanom numera
form generella restriktioner i lagen 1996:981 besöksinskränk-av om
ningar vid viss tvångsvård. Användningen sådana inskränkningarav
bör ske med beaktande de allmänna principer föreslås i dennaav som
paragraf.

Förutsättningar för tvångsvård på sjukvårdsinrättning

4 §
Paragrafen 3 § i nuvarande lag. förstaI stycket 2motsvarar attanges
patienten skall ha oundgängligt behov psykiatrisk vård inteett av som
kan tillgodoses på patientensätt intagen påän sjuk-ärannat att en

Ändringenvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård.
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inte avseddär få till stånd bedömningatt vårdbehovet änen annan av
enligt nuvarande lag. Vårdbegreppet detsammaär används i lagensom
1990:1404 kommunernas betalningsansvar för viss hälso- ochom
sjukvård, och anledningen till ändringen framför alltär i lagaratt man

har anknytning till varandra bör använda sig begrepp.som av samma
I punkten 3 förutsättning föratt tvångsvård skallanges som en

gälla patienten sigatt motsätter vård eller det till följd hansav
psykiska tillstånd kan vården inte kan med hansantas att ges sam-
tycke. Lagrummet innebär det liksom hittills i vissa fallatt skall vara
möjligt besluta tvångsvårdatt patientenäven inte sigmotsätterom om
vård. På sätt gäller enligt nuvarande lag patientersamma som avses

till följd sin psykiska störning huvudöver inte kansom uttalaav taget
någon uppfattning i frågan. Vi tänker vidare på patienter med allvarlig
psykisk störning har missbruksproblematik ellersom en som upp-
repade tillfällen varit intagna för tvångsvård på grund de inteattav
frivilligt har kunnat sköta sin behandling på tillfredställandeett sätt.
Finns det grundad anledning patient kort tid efteratt anta att en
påbörjande vården kommer avbryta vården den frivilligtattav om ges
kan också besluta tvångsvård. Avsikten med förslagetman om om en
lagändring såledesär ökade möjligheter beaktaatt patientensattge
tidigare agerande och därigenom uppnå patienten på bättreatt sättett
får den vård han behöver. Det skall dock understrykas utgångs-att
punkten givetvis i fortsättningenäven skall så långt detattvara man

möjligtär respekterar patientens inställning i vårdfrågan.

Intagning för tvångsvård på sjukvårdsinrättning m.m.

5 §
Paragrafen 4 § i nuvarande lag.motsvarar

I sista stycket sista meningen finns tillägg förhållandei tillett
gällande lag, innebär förutom läkare i allmän tjänst skallatt ävensom
de legitimerade läkare, enligt avtal med landstingskommunsom en
skall genomföra undersökningar för vårdintyg, ha beslutarätt att om
omhändertagande den skall undersökas för vårdintyg, En sådanav som
läkare får också begära biträde polis för genomföra under-attav
sökning enligt denna bestämmelse. Ett sådant avtal med landstings-
kommun i denna paragraf kan innebära läkaren själv kansom avses att
ha ingått avtalet eller han anställd hosär vårdgivareatt har etten som
avtal innehåller sådan överenskommelse. Det således avtaletärsom en
med landstingskommunen avgörande förär vilka läkaresom som
omfattas den bestämmelsen och det därför viktigtär avtaletav nya att

tydligt på dennaär punkt.
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6 §
Denna paragraf i5 § nuvarande lag. Paragrafen oför-ärmotsvarar
ändrad.

7 §
Första meningen 6 § första stycket andra meningen imotsvarar
nuvarande lag, övrigtI paragrafen reglerarDen tvång fårär närny.
användas innan beslut intagning har fattats. För närvarande saknasom
sådana regler och måste då stödja sig på brottsbalkens reglerman om
straffrihet vid nöd, nödvärn och laga befogenhet för få tillgripaatt
tvång patienten. Bestämmelsen vårdpersonalen ingriparättmot attger
med tvång andra åtgärder inte tillräckliga. kanDet gällaär t.ex.om

med fysiskt tvång hålla fast patient vill lämna vårdin-att en som
rättningen eller angriper personal eller medpatienter. Någonsom
utvidgning möjligheten använda tvång inte avsedd. Avsiktenärattav

endast i regleraLPT personalens befogenheterär det gällernäratt
användning tvång i stället för hänvisad till brottsbalkensattav vara

straffrihet.regler om
I andra stycket klargörs de regler kroppsvisitering och ytligatt om

kroppsbesiktning finns i LPT gäller så kvarhållningsbe-snart ettsom
slut fattats.har

8 §
Denna paragraf föregåendeDen paragraf situationerär ny. avser som
innan dess intagningsbeslut har fattats och gäller fastspänning,att ett
avskiljande och tvångsbehandling. För dessa tvångsåtgärder skallatt
få användas förutsätts i princip beslut intagning har fattats.att ett om

emellertid inte ovanligtDet det på vårdinrättning uppkommerär att en
akuta situationer från det kvarhållningsbeslut har fattats till dessatt ett

chefsöverläkaren har beslutat intagning. Under denna tid fåratt om
vårdpersonalen endast hindra patienten lämna vårdinrättningenatt men
får därutöver inte använda sig något tvång patienten med stödmotav

tvång vadLPT. Om tillåtet enligt kvarhållningsrättenutöver ärav som
måste användas det brottsbalkens regler straffrihet vid nöd ochär om
nödvärn personalen kan stödja sig på. föreslagna bestärnrnel-Densom

tjänstgörande läkare besluta kortvarig fastspänningrätt attsen ger om
med bälte eller patienten skall hållas avskild från övrigaattom
patienter enligt regler gäller patienten har tagits in för vårdnärsom
på sjukvårdsinrättning. Det kan fråga patientvara om en som
uppträder mycket aggressivt och inte går lugna samtalattsom genom
eller andra mindre ingripande åtgärder. Vidare bestämmelsenger
personalen patienten behandling, det ñmis överhäng-rätt att ge om en
ande fara för patientens liv eller hälsa. Det kan fråga att t.ex.vara om



416 Författningskommentarer SOU 1998:32

lugnande medel till mycket orolig patient eller insulin tillge en en
diabetessjuk patient.

9 §
Denna paragraf i huvudsak 6§ imotsvarar nuvarande lag. Be-
stämmelsen kvarhållarätt patienten vårdinrättningenatt harom
dock flyttats till 7

Tvångsvård på sjukvårdsinrättning efter beslut rättenav

10-1 3 §§
Dessa paragrafer 7- 10 i nuvarande lag. Paragrafernamotsvarar är
oförändrade i sak.

Övergång från frivillig vård till tvångsvård

§14
Denna paragraf regleringen i 11 § i nuvarandemotsvarar lag och

övergång från frivillig vård till tvångsvård konvertering.avser
Paragrafen innebär ändring nuvarande lag på så det s.k.sätten attav
farerekvisitet inte längre finns kvar förutsättning för kon-som en
vertering och övergång från frivillig vård till tvångsvårdatt således
skall kunna ske förutsättningarna förnär tvångsvård enligt 4 § i
förslaget uppfyllda. Liksomär hittills det emellertid främstär då det
föreligger fara för patienten kommer allvarligt skadaatt sig självatt
eller konvertering kan behöva tillgripas. Vidare införsannan som en
tvåläkarprövning. En läkare vårdinrättningen skall kunna skriva ett
vårdintyg och därefter det chefsöverläkarenär skall beslutasom om
intagning patienten. Enligt i51 § lagförslaget chefsöverläkarensärav
möjlighet delegera detta slags beslut begränsad. Uppdrag fåratt endast
lärrmas till erfaren läkare med specialistkompetens inom någonen gren

psykiatrin.av
I andra stycket de regler användning fysiskt tvångattanges om av

och andra tvångsåtgärder gäller för tiden innan beslutsom om
intagning enligt 4 § har fattats kan tillämpas patientnär kvarhållsen
för prövning frågan konvertering.av om

Ett beslut intagning skall enligt andra stycket fattasom utan
dröjsmål. I tredje stycket den tidsfrist enligt 9 § gällerattanges som
för prövning frågan intagning för tvångsvård inte gäller vidav om
konvertering.
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15 §
paragraf 12 § i nuvarande lag och innebär beslutDenna ersätter att ett

övergång från frivillig vård till tvångsvård skall underställasom
länsrätten skyndsamt och dagen efter beslutet. innebärDettasenast att

konverteringsbeslut alltid skall underställas länsrättens prövningett
således fall då patienten vidoch i sak länsrätten, i deprövas ävenav

frivilligt skrivitstidpunkten för länsrättens prövning vårdas eller har
skallfrån sjukvårdsinrättningen. Anser chefsöverläkaren vårdenut att

fortsätta skall inom fyra från konverteringsbeslutethan dagarsenast
vården skall skallansöka hos länsrätten fortsätta. Länsrättenattom

alltid själva konverteringsbeslutet. gäller ansökanDet ävenpröva om
fråganfortsatt tvångsvård har in. hindrar dockIngetgetts att omom

konverteringsfrågan.vården skall fortsätta samtidigt medprövas

16 §
paragraf i nuvarande lag. Paragrafen oför-Denna 13 § ärmotsvarar

ändrad i sak.

Övergång tvångsvårdfrån vård enligträttspsykiatrisk till denna
lag

1 7 §
nuvarande lag.paragraf 14 § iDenna motsvarar

har gjorts i andra stycket följer be-De justeringar attavsom
till tvångsvård enligtövergång från frivillig vård 14stämmelserna om

dock skett.och har ändrats. Någon ändring i sak har inte15

sjukvårdsinrättningVården på

18 §
nuvarande lag. första stycket harparagraf 15 § i IDenna motsvarar

sjukvårdsinrättning i paragrafentillagts ärvård pådetatt som avses
bestämmelser vård.eftersom lagförslaget innehåller öppenäven om

19 §
lag. paragrafen föreskrivsparagraf 16 § i nuvarande IDenna ersätter

tagits inefter patienten harvårdplan skall upprättas snarast attatt en
stället för behand-vårdplan används iför behandling. Att begreppet

tyd-i nuvarande lagstiftning, innebärlingsplan, används ettsom
omfatta bara den medicinskaliggörande planen skall inteattav

frånomvårdnad i många fall insatserbehandlingen även samtutan

14 18-0330
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socialtjänsten. I vårdplanen skall redovisas de behandlingsåtgärder och
andra insatser behövs för syftet med tvångsvården skall uppnåsattsom
och för behandlingsresultatet och de andra insatseratt genomförtssom
skall kvarstå efter vårdens upphörande. Liksom hittills skall samråd
ske med patienten. När det gäller samråd med närstående har den
ändringen gjorts i förhållande till nuvarande lag presumtionen skallatt

samråd skall ske med närstående. Endastatt det olämpligtärvara om
kan samråd med närstående underlåtas. måsteDet från fall tillavgöras
fall det olämpligtnär är samråda med närstående. sådanEnatt
situation kan patienten och de närstående i konfliktatt är medvara
varandra eller patienten sigmotsätter kontaktatt med deatt tas
närstående.

När vårdplan skall vad bör framgåupprättas, vårdplanenen som av
och hur ofta den bör följas och revideras har utvecklats iupp m.m.
den allmänna motiveringen, avsnitt 10.4.1.se

I paragrafens andra stycke åläggs chefsöverläkaren skyldigheten
utreda patienten har behov stödatt från socialtjänsten.om av

Kontakter kan behöva med socialtjänsten. Det bör dettas noteras att
finns sekretessbrytande bestämmelse i 55 § denna lagen som
möjliggör sådana kontakter sker. En sådan utredningatt skall göras
med respekt för patientens självbestämmande, integritet och värdighet.

20 §
Denna paragraf 17 § i nuvarande lag. Beträffande kravetmotsvarar på
samråd med närstående har dock på motsvarande i 19 § densätt som
ändringen gjorts, presumtionen skall samråd skall skeatt medattvara
närstående och samråd således endast kan underlåtas detatt ärom
olämpligt.

Andra stycket i nuvarande 17 § har dock tagits bort eftersom
innehållet i denna bestämmelse i stället finns i 3 § detta förslag.

21 §
Denna paragraf 18 § i gällande lagersätter och innehåller förtyd-ett
ligande vilka åtgärder personalen får vidta. Bestämmelsenav som ger
således vårdpersonalen använda det fysiskarätt tvång för-att ärsom
svarligt för hindra patienten lämna vårdinrättningens områdeatt att
eller den del vårdinrättningens område där han skall vistas förav samt

upprätthålla ordningen på vårdinrättningen eller föratt tillgodoseatt
säkerheten i vården. Det föreskrivs i denna paragraf motsvararsom
vad enligt 8 § gäller innan intagningsbeslut har fattats. I brotts-som
balken 24 kap. bestämmelser straffrättsligt för denges om ansvar

använder tvång vad medgivetän med hänsynär tillsom mer som
omständigheterna.
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22-25
paragrafer 19-22 §§ i nuvarande lag.Dessa motsvarar

26 §
paragraf § i nuvarande lag. Paragrafen behandlarDenna 23ersätter

kroppsbesiktning. paragrafen har tagits bort dekroppsvisitering och I
åtgärder får ske. Anledningenbestämmelser behandlar sådananärsom

lagförslaget har tagits in bestämmelsehärtill det i 8 §är attatt omen
kroppsbesiktning får ske redan före intagningsbe-kroppsvisitering och

bestämmelse behandlar endast dessa åtgär-slutet och ifrågavarandenu
tvångsvård. förekommande fall kan kroppsvisite-der under pågående I

till sjuk-kroppsbesiktning således ske patient kommerring och när en
han skall vistasvårdsinrättningen eller den del vårdinrättningen därav

efter permission eller vistelseeller patienten återkommer ditnär annan
vårdinrättningen.vårdinrättningen eller under vistelsen påutanför

stycket finns i gällande lag bestämmelserI andra attsom avser
kroppsvisiteringkränkning kroppsbesiktning ochbegränsa den som

eftersombestämmelser har i förslagetinnebär. Dessa utmönstrats, en
hänsynstaganderegel begränsning tvång ochallmän motom av

i och dennavid användande tvång har tagits in 3patienten av
diskuterade åtgärder. Enligttillämplig vid härbestämmelse ävenär

nuvarande lag skall vittnesista meningen i andra stycket ett om
be-vid kroppsbesiktning och kroppsvisitering. Dennamöjligt närvara

paragraf.stämmelse finnas kvar i dennabör

27 §
Paragrafen 24 § i nuvarande lag.motsvarar

28 §
i nuvarande lag. Möjlighetenbestämmelse 25 §Denna ersätter att ge

områdetillstånd till vistelse utanför sjukvårdsinrättningenspatienten
skall finnas kvar.viss del vårdtiden permissionunder en av

permission endast för visst tillfälle ellerFörslaget innebär kanatt ges
återkommande tillfällen. skall således i princip inteför vissa Det

utanför vårdinrätt-möjligt tillstånd till vistelselängre attvara ge
fråga någraområde till vårdtidens slut, såvida det inteningens är om

vårdtiden. Avsiktennågon veckas permission i slutetdagars eller av
för avgränsade tillfällen. Permissionpermission skall vissaår att ges

vid slutenunder tvångsvård skall användas sättsamma som annan
Permission bör således kunna för vissthälso- och sjukvård. ges

veckor, dels för åter-tillfälle och viss tid timmar, dagar eller
eller helgpermissionkommande tillfällen och viss tid, dag-t.ex. natt-,

veckovård.samband med dag-,i natt- resp.
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Patienten bör kunna permission för sköta vissa personli-attges om
angelägenheter och för möjliggöra socialt rehabiliterandeattga

insatser nödvändiga förär tvängsvården skall upphöra,attsom t.ex.
för förbereda särskilt boende. Permission böratt också kunnaett
medges för patienten successivt skall sig till liv utanföratt ettanpassa
vårdinrättningen och möjliggöra bedömningar patientensav an-
passningsförmäga i samhället. Patienter enligt nuvarandesom
lagstiftning permission under mycket lång tid skall i stället kunnages
överföras till vård med särskildaöppen villkor.

Ett beslut permission kan förenas med särskilda villkorom som
patienten skall skyldig iaktta. De villkor kan föreskrivasattvara som

inte i lagen bör liksom hittills intas i förordning.utananges

29 §
Denna paragraf 26 § i nuvarande lag.motsvarar

Upphörande vård på sjukvårdsinrättningav

30 §
Första stycket 27 § i nuvarande lag endast vårdmotsvarar men avser
på sjukvårdsinrättning.

I andra stycket den möjlighet tillnämns vård med särskildaöppen
villkor föreslås i 33som

Bestämmelsen innebär huvudregeln skall patienten skallatt attvara
bli helt utskriven efter vården på sjukvårdsinrättningen. Det skall dock
i vissa särskilda situationer finnas möjlighet låta tvängsvårdenatten
på sjukvårdsinrättningen övergå till vård med särskildaöppen villkor.

3 §
Denna paragraf 28 § i nuvarande lag och vårdenmotsvarar attanger
på sjukvårdsinrättningen upphör inte ansökan fortsatt vårdom en om
på sjukvårdsinrättning kommer in till länsrätten. Av 35 § lagförslaget
framgår dock ansökan vård kommer in tillöppen läns-att om en om

fär vården på sjukvårdsinrättningenrätten fortsätta till dess rättenatt
har avgjort frågan.

§32
Denna paragraf 29 § i nuvarande lag. I paragrafen finnsmotsvarar
dock tillägg förhållandei till de nuvarande reglerna innebärett attsom
tvängsvården upphör först beslut avvisning,när utvisning ellerom
utlämning har verkställts. Bestämmelsen gäller vid vårdäven öppen
med särskilda villkor.
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Öppen villkorvård med särskilda

33 §
vårdförförutsättningarnaparagraf och reglerar öppenDenna är ny

patienten inte längreParagrafen innebärvillkor.särskilda närmed att
sjukvårdsinrättningdygnetruntvård påpsykiatriskkvalificeradbehöver

hos länsrättenförutsättningar ansökavissachefsöverläkaren underkan
patienterFrågan vilkasärskilda villkor.vård medöppen somomom

föreskrivas redovisaskanoch vilka villkorfrågakan komma i som
avsnitt 11.4.3.motiveringen,den allmännainärmare se

meningsfull krävsskallhuvudvårdFör överöppen tagetatt vara
gäller villkordetsida, åtminstonefrån patientens närmedverkan som

därförSarntyckesregelnoch sociala insatser. ärboendet.ex.avser
sjukvårdsin-till vård pågäller samtyckedetannorlunda uttryckt närän

behövs i sådanasärskilda villkorvård medrättning. Beslut öppenom
inte velatbehovsig ochtidigare ångratdå patientenfall tatrots stort

sig bra så längeklararockså gälla patienterkanhjälp. Detemot som
återinsjuknarmedicinering ochtillnegativamedicinde sin ärtar men

försämradeblir mycketdå snabbtmedicineringen ochde slutarom
säkerhetpersonligahotarbeteendeaggressivteller får ett annanssom

fysiska hälsa.psykiska ellereller
skallsärskilda villkormedvårdbeslutaMöjligheten öppenatt om
efterfall skall patientenflestarestriktivt. demycket Ianvändas

behövasvård kanfå densjukvårdsinrättningen öppnavistelsen som
fåtaldet förmed bestämmelsenSyftetfrivillig ärhelt ettväg. att

efter tidsvårdfortsatt psykiatriskbehovharpatienter ett enavsom
till utskrivningmöjlighetskall finnassjukvårdsinrättningvård en

falli sådanasamhället,vård itill ävensjukvårdsinrättningenfrån ute
patientensgenomföras medvården inte kandet kannär antas att

samtycke.
chefsöverläkarenpåuppställs kravandra styckeparagrafensI attett

vårdplan medsamordnadfogavård skallansökantill sin öppen enom
redogörelsenlagförslaget. I§i 34redogörelsesådan avsessomen

vårdförgrunden öppenomständighetervilka utgörskall somanges
föreskrivas.börsärskilda villkorvilkavillkor ochsärskildamed som

i denvårdplan utvecklassamordnadpåskall ställasVilka krav ensom
11.4.3.avsnittmotiveringen,allmänna se

vård medansökan till länsrättenchefsöverläkarens öppenOm om
be-uppställs i dennade kravuppfyllervillkor intesärskilda som

kompletterachefsöverläkarenföreläggalänsrättenstämrnelse, kan att
kanin till länsrättenkomplettering intebegärdKommersin ansökan.

chefsöverläka-avvisakan kommabli länsrättenkonsekvensen attatt
ansökan.rens
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Om länsrätten förutsättningar föratt vårdöppenanser med
särskilda villkor inte föreligger, även chefsöverläkaren har uppfylltom
de formella krav ställs på ansökan, kan länsrätten beslutasom en att
avslå ansökan vårdöppen med särskilda villkor.om I sådant fallett
kommer vården på sjukvårdsinrättningen fortgå så länge det finnsatt
förutsättningar för sådan vård. Chefsöverläkaren kan således när som
helst efter det länsrätten haratt frågaprövat värdöppen beslutaen om

vården på sjukvårdsinrättningenatt skall upphöra.

34 §
Paragrafen och innehållerär regler ansökanny vårdöppenom om
med särskilda villkor och vad sådan ansökan bör innehålla.en
Avsikten är sådan ansökanatt skall förberedd frånen vara noga
sjukvårdens och socialtjänstens sida.

Till ansökan vårdöppen skall fogas redogörelse dels förom denen
utredning har gjorts rörande patientens behovsom vård ochav
behandling, boende, sysselsättning, stöd, service eller andra insatser.
Denna utredning skall ha gjorts berörda sjukvårdande och socialaav
instanser. Chefsöverläkaren för erforderliga kontakterattsvarar tas
med den psykiatriskaöppna verksamheten, primärvården och
socialtjänsten det aktuellt,när ärsamt, med den kommunala hälso- och
sjukvården i tidigt skede för planeringett och samordning in-av

Vid planeringsatserna. insatserna bör beaktas patienten harav om
behov bör tillgodoses kort lång sikt ochsom det i övrigtresp. om
bör någragöras prioriteringar mellan insatserna. l redogörelsen skall
vidare vilken uppföljning kommeranges insatserna.görasattsom av
Formerna för uppföljningen skall således Samordningen mellananges.
berörda verksamheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten
bör ägnas särskild uppmärksamhet. I detta sammanhang kan påpekas

det finns sekretessbrytandeatt bestämmelse i 55 § dennaen lag som
det möjligtgör för chefsöverläkaren samråda beträffandeatt patientens

behov stöd och hjälp med socialtjänsten. Vadav redogörelsen skall
innehålla det gällernär patientens behov insatser och vilka villkorav

skall föreskrivas utvecklas inärmare den allmännasom motiveringen,
11.4.se

35 §
Paragrafen innebär ansökanatt vårdöppen har kommitom inen om
till länsrätten, får tvångsvården fortsätta i avvaktan på rättens beslut.
Om rätten avslår ansökan det chefsöverläkarenär skall tasom
ställning till och hur länge vården på sjukvårdsinrättningenom skall
bestå.



Författningskommentarer 4231998:32SOU

36 §
vårdhur längeinnehåller reglerparagraf och öppenDenna är omny

vidchefsöverläkarenEfter ansökanvillkor får pågå.särskildamed av
tvångsvård fårintagen förtidigaredär patientenden enhet var

Medgivande förlängningvårdtiden.förlängabeslutalänsrätten att om
ansökan förläng-gången. Vidmånaderfår med högstske omsex

och vilkagenomförtsharför vilka insatserning skall redogöras som
sexrnånadersperioden. Detkommandeunder denplanerasinsatser som

grund förförlängningstillfällevarjevidskall prövas omnoga
pågå undervården behöverochverkligen finnsförlängning sexom

skall medges.tid endastunder kortareförlängningellermånader om
det finnsskall ske endastförlängningbör betonas ettDet att om
genomfördaVilken verkanvillkor.föreskrivabehovverkligt attav

därförskalllivskvalitethälsa ochhaft på patientensharinsatser
hur patientenkontrollerasböri ansökan. Det ärredovisas somnoga

vård medmedperiodennykterheten under öppenhar klarat t.ex.
hemtjänst-besöktagitoch han harvillkorsärskilda emot avom
villkor förbehövsske detbör såledesprövningpersonal. En om

medverka till insatserfrivilligt kaneller hanlivsföringpatientens om
vidareförlängningstillfälle måste detvarjeVidbehövs. nogasom

för patientensden kränkningvården harvilken gentemotavvägas nytta
beslutvärdighetoch öppensjälvbestämmande, integritet ett omsom

vårdforrnenminstinnebära, intevillkor kansärskildavård med om
lång tid.pågår under

särskilda villkorvård medUpphörande öppenav

37 §
skall upphöratvångsvårdenden reglerarparagraf och närDenna är ny

det inte längresärskilda villkor. Närvård medden öppennär ges som
chefs-villkor skallmed särskildavårdförförutsättningarfinns öppen

Även endastskall upphöra.tvångsvårdenbeslutaöverläkaren att om
upphöra.skall vårdenföreligger33 § inte längrekriterierna inågot av

avslutaaktuellt medkan blidetkansituationer när attDe nämnassom
vårdbehov ochsittpatienten insersigdet visarvården är när att

behövlig. Ibehandlingvård ochi den ärmedverkarfrivilligt som
avsnitt 1l.4.2.motiveringen,till den allmännahänvisasövrigt se

38 §
intevården upphördenparagraf föreskriver öppnaDenna att enom

den tidlänsrätten inomin tillförlängning kommeransökan somom
i 36anges
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Paragrafens andra stycke innebär först länsrättennär haratt
beslutat återintagning för vård på sjukvårdsinrättning eller närom
rättspsykiatrisk vård påbörjas upphör beslutet vird medöppenom
särskilda villkor. Paragrafen innebär vidare chefsöverläkarenatt om
har beslutat återintagning efter någon dag kommer fram tillom men

vård sjukvårdsinrättning inte behövs och därför inteatt ansöker hos
länsrätten sådan vård behöver något beslut vård inteöppennyttom om
fattas. Under till fyra dagar kan således den vården löpaöppnaupp
parallellt med vård på sjukvårdsinrättning på grund chefsöverläka-av

beslut.rens
Det kan uppkomma situationeräven patientnår öppenen som ges

vård med särskilda villkor insjuknar på hemorten. Omänorten annan
förhållandena sådana det blirär aktuellt med vårdintyg ochatt
intagning för psykiatrisk tvångsvård på hemorten kanänortannan

pi den sjukvårdsinrättning där intagning skett ovetandeman vara om
patienten vård medöppen särskilda villkor på hemorten.att Dettages

kan då innebära tvångsvård på sjukvårdsinrättning löper parallelltatt
med vård med särskilda villkoröppen fram till det länsrätten skallatt

frågan medgivande tillpröva fortsatt vård på sjukvårdsinråttning.om
Vi de beskrivna situationerna inte bör medföra någraattanser ovan

problem och i fall föredra framförär innebärvart att ett system som
procedur med ansökan vård måsteatt öppen efteren ny startasom

bara eller dagars vistelse på sjukvårdsinråttning.etten par

Övergång vård påtill sjukvårdsinrättning

39 §
Denna paragraf och den innehållerär regler under särskiltattny om
angivna förutsättningar kan beslut fattas den vården kanöppnaattom
övergå till vård sjukvårdsinråttning. För återintagning skallatten
kunna ske krävs det patientens psykiska tillstånd och personligaatt
förhållanden i övrigt har förändrats på sådant förutsätt-sättett att
ningarna för vård på sjukvårdsinrättning enligt 4 § föreligger. Under
sådana förhållanden får chefsöverläkaren besluta intagning utanom
hinder vårdintyg inte har utfärdats. Det får inte förekommaattav att
återintagning sker direkt konsekvens patienten inte följerattsom en av
villkoren det krävs detta har fått till följd förutsättningarnautan att att
för vård på sjukvårdsinrättning föreligger.

Om chefsöverlåkaren vården på sjukvårdsinrättningenattanser
skall fortsätta skall han skyndsamt och inom fyra dagar frånsenast
beslutet återintagning ansöka till länsrätten medgivande tillom om
fortsatt tvångsvård sjukvirdsinrittning. Visar det sig efter ett par
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dagars vård på sjukvårdsinrättning sådan vård inte behövs kanatt
patienten skrivas från vården på sjukvårdsinrättningen och återut ges
vård i form vård med särskilda villkor.öppen Som framgårav av
38 § lagförslaget fortgår nämligen den vården efteröppna även att
chefsöverläkaren har beslutat återintagning för vård pä sjukvårds-om
inrättning fram till det länsrätten har medgivit fortsatt vård påatt
sjukvårdsinrättning.

Stödperson

40 §
Denna paragraf 30 § i nuvarande lag och behandlarmotsvarar
patientens till få Stödperson utsedd. Chefsöverläkarensrätt in-att en
formationsskyldighet patienten dennes till Stödpersonrättgentemot om
har flyttats från 48 i§ nuvarande lag, vilken innehåller bestämmelser

olika frågor chefsöverläkaren skall informera Syftet ärom som om.
bestämmelserna Stödperson skall samlas på ställe.att ettom
I paragrafens tredje finnsstycke nyhet i förhållande tillen

nuvarande lagstiftning, nämligen uppdraget stödperson skallatt som
kunna fortgå under fyra veckor efter tvångsvârdens avslutande, om
patienten och stödpersonen samtycker till det. Såväl tvångsvårdennär
avslutas direkt efter vård på sjukvårdsinrättning vârdperiodennärsom
avslutas med tids vård med särskilda vilkor skall såledesöppenen
stödpersonen kunna ha kvar sitt uppdrag månad efter vårdensen
avslutande.

41 §
Denna paragraf 31 § i nuvarande lag.motsvarar

fjärde stycketI har ändring gjorts i förhållande till nuvarandeen
Ändringenlag. innebär chefsöverläkaren vid sin anmälan tillatt

förtroendenämnden skall patientens inställning i frågan stöd-ange om
Förtroendenämnden skall därefter oklarhet fortfarandeperson. om

råder patientens inställning skyldig kontakta ellerpatientenattom vara
patientens kontaktman sjukhuset för patientens inställningatt veta
i stödpersonsfrågan.

42 §
Denna paragraf Paragrafen innebär patienten så önskarär attny. om
och stödpersonen samtycker skall socialnänmden i den kommun där
patienten folkbokförd underrättas patienten önskar stöd-är att attom
personsuppdraget skall övergå till uppdrag kontakt-att ettvara som

enligt socialtjänstlagen.person
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Överklagande

43 §
Denna paragraf 32 § i nuvarande lag och innehållermotsvarar enbart
det tillägget patienten har överklaga chefsöverläkarensrättatt att
beslut âterintagning för vård sjukvårdsinrättning.om

44 §
Denna paragraf 33 § i nuvarande lag.motsvarar

förstaI stycket första punkten föreskrivs patienten får överklagaatt
avslag på begäran tvångsvârden skall upphöra. Det innebäratten att
patienten får överklaga såväl avslagsbeslut det gäller vårdnär påett
sjukvårdsinrättning avslagsbeslut det gällernär värdett öppensom
med särskilda villkor.

I andra stycket har bestämmelsen i nuvarande lag chefsöverläka-att
inte får överklaga länsrättens beslut tagits bort. Chefsöverläkarenren

skall således ha överklagarätt beslut. Denna frågarättens behand-att
las i den allmännanärmare motiveringen, kapitel 15.se

Handläggningen i domstol

45 §
Denna paragraf 34 § i nuvarande lag.motsvarar

46 och 47 §§
Dessa paragrafer 35 och 36 §§ i nuvarande lag.motsvarar

48 §
Första stycket i denna paragraf innehåller inga sakliga förändringar i
förhållande till motsvarande bestämmelse i 37 § nuvarande lag.

andraI stycket paragrafen har förändring skett vilken innebärav en
presumtionen skall länsrätten skall höra sakkunnigatt i målatt ettvara

enligt denna lag. Endast i de fall det obehövligt kanär länsrätten
underlåta förordna sakkunnig. Länsrätten fåratt bedömninggöraen en
i det enskilda målet det obehövligt höraär sakkunnig. I de fallattom
där länsrätten fråga endast kortprövat tid tillbaka och det intesamma
har framkomrnrnit några omständigheter kan det regelnya som anses
obehövligt höra sakkunnig i målet.att

Tredje stycket i paragrafen innehåller inga förändringar i för-
hållande till tredje stycket i nuvarande bestämmelse.
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49 §
Denna bestämmelse innehåller inga sakliga förändringar i förhållande
till motsvarande bestämmelse i 38 § i nuvarande lag.

50 §
Denna paragraf innehåller nyheten patienten skall ha tillrättatt
offentligt biträde vid beslut vård med särskilda villkor.även öppenom

Övriga bestämmelser

51 §
Paragrafen 39 § i nuvarande lag och behandlar chefs-motsvarar
överläkarens delegationsmöjligheter beträffande uppgifter enligt lagen.
De inskränkningar i dessa möjligheter finns enligt nuvarande lagsom
har utökats till beslut enligt 14 § i lagförslagetävenatt avse om
övergång från frivillig vård till tvångsvård beslut enligt 39 §samt
lagförslaget återintagning för vård på sjukvårdsinrättning efterom

vård med särskilda villkor. punkterna 5 och 6 har detIöppen
förtydligandet gjorts inskränkningar i delegationsmöjligheterna näratt

fastspänning och isolering gäller vid sådana åtgärderdet gäller endast
under längre ingen saklig förändring innebär endasttid. Detta är utan

förtydligande.ett

52-55 §§
nuvarande lag.paragrafer 40-44 §§ iDessa motsvarar

57 §
lag. Paragrafen innehållerparagraf § i nuvarandeDenna 45ersätter

chefs-nyhet innebörd beslut inte får verkställas,att etten av om
kommaöverläkaren före beslut har anmält detta kanrättens attatt

överklagas.

58 §
46 § i nuvarande lag.Bestämmelsen motsvarar

59 §
konverteringparagraf i nuvarande lag. VidDenna 47 §motsvarar

läkare utfärdar vårdintyg.förutsätts patienten känd för denäratt som
polis försådant fall föreligger inte något behov biträdeI attav av ge-

nyhet i andraundersökning. Paragrafen innehållernomföra en en
lämnapolismyndigheten skallstycket punkt vilken innebär att

sjukvårdsinrättning efter beslutbiträde vid återintagning öppenom
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vård med särskilda villkor. till § andra stycket sistaHänvisningen 5
lydelsenmeningen innebär på grund den ändrade dennaav av-

vissa privata läkare får begära polishandräckningmening ävenatt-
kommentaren till denna paragraf.se

60 och 61
paragrafer 48 och 49 §§ i nuvarande lag.Dessa motsvarar

ÖvergångsbestämmelserIkraftträdande- och

tvångsvårddenna punkt lagen psykiatriskPunkt 1 I att omanges
kraft januari 1999 och gällande lag samtidigtträder i den 1 att nu

Övergångsbestämmelserna med undantag påupphävs. bygger vissa
lagstiftningen fullt såvälprincipen den skall tillämpas närutatt nya

sjukvårdsin-fråga uppkommer efter ikraftträdandet intagning påom en
tvångsvård det gäller patienterrättning för psykiatrisk när somsom

föremål för vård enligt gällande lag.vid ikraftträdandet är nu

Övergångsbestämmelsema i denna punkt innebärPunkt 2 att ett
under vissahar utfärdats enligt den gamla lagenvârdintyg som

intagninganvändas underlag för beslutförutsättningar kan ett omsom
tvångsvård enligt 9 § i densjukvårdsinrättning för psykiatriskpå en

således under förutsättningintagningsbeslut kanlagen. Ett attnya
fattas den januarivârdintyg utfärdats den 31 december 1998 4senast

fyravid beslutsfattandet inte får äldre1999 eftersom intyget änvara
grundatikraftträdandet får självfallet intagningsbeslutdagar. Efter ett

fattas endast det framgårpå vârdintyg enligt den gamla lagenett om
för tvångsvård enligt 4§ i den lagenförutsättningarna äratt nya

uppfyllda.

kvarhålls på sjukvårdsin-patient vid ikraftträdandetPunkt 3 Om enen
enligt 6intagning för tvångsvård skall §rättning där frågan prövasom

kvarhållningsbeslutet endast prelimi-i den gamla lagen innebär att en
för psykiatrisk tvångsvård harbedömning förutsättningarnanär av

chefsöverläkarenhar det därför föreskrivitsgjorts. I denna punkt att
skall patienten skall intagenden januari 19991 prövasenast varaom

frågani den lagen. Intill dessför tvångsvård enligt 9 § omnya
kanden gamla lagen gälla i de delarintagning har avgjorts skall som

lagensDärefter skall dentillämpas i den nämnda situationen. nya
vid den fortsatta handläggningen.bestämmelser tillämpas
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enligt 11beslut intagningskallEnligt denna punktPunkt 4 ett om
enligtintagningbeslutgamla lageni deneller 14 § ett omanses som
lagendenVid tillämpningenden lagen.eller § i14 17 nyaavnya

ikraftträdandet. Omvidha fattatsintagningskall beslutet ansesom
skalltvångsvårdbehöver fortsattpatientenfinnerchefsöverläkaren att

hosikraftträdandet ansökafrånfyra veckorinomsåledeshan senast
vård.fortsattmedgivande tilllagen§ i denenligt 10länsrätten omnya

besluti frågatvångsvård inte gjortsfortsattansökan ettHar omom
konvertering, ellertvångsvård, s.k.vård tillfrån frivilligövergångom

ikraftträdan-företvångsvård fattatstillrättspsykiatrisk vårdfrån som
respektiveprövning enligt 15länsrättensunderställasskall beslutetdet

tvångsvården påchefsöverläkarenden lagen. Anser§ i17 attnya
fyra dagarinomskall hanbör fortsätta,sjukvårdsinrättningen senast

medgivande tillansökalänsrättenikraftträdandet hosfrån attom
fortsätter.tvångsvården

sjukvårdsinrättningensutanförvistastillståndbeslutPunkt Ett5 attom
endastenligt den lagenkanhand, s.k. permission,påområde nyaegen

Övergångsbestämmelsema punkti dennavårdtiden.delviss avavse
beslutskalltillstånd,sådantbeslutinnebär ettett omatt anses somom

Omenligt den lagen.vårdtidenviss delpermission under ettnyaav
underområdesjukvårdsinrättningensutanförvistelsetillstånd avser

tillståndetsförgällervårdtiden gränsåterstoden ytterstasomav
förtidenmedgivnagamla lagen längstadengiltighetstid den enligt ett

återstodenunderpermissionbesluttillstånd. Ettsådant avom
den 31det fattatsförutsättningundersåledesvårdtiden kan att

juni 1999. Föroch med den 30tillgiltigt längst1998december vara
återstodenpermission underharikraftträdandetvidpatient avsomen

vården påsåledeslagen förutsättsgamlaenligt denvårdtiden att, om
ansöker hoschefsöverläkarenfortsätta,inte börsjukvårdsinrättningen

särskildamedvårdtvångsvård formifortsatt öppenlänsrätten avom
tvångsvårdenfall skallden lagen. Ienligt 33 § ivillkor annatnya

upphöra.
särskilda villkorpunkt framgårdennameningen itredjeAv att som

vistastillståndlagen vidgamlastöd denmedföreskrivits atthar av
vårdtidendelunder vissområdesjukvårdsinrättningensutanför av
med stödmeddelaskansärskilda villkorsådanaskall utgöra somanses

lagen.den nyaav

avseendebeslutintepunkt krävsdenna6 EnligtPunkt nyttett en
gamla lagen.enligt denharStödperson utsettssom
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Punkt 7 Som undernämnts punkt 1 skall den lagstiftningen mednya
vissa undantag tillämpas fullt efter ikraftträdandet. Detta gäller,ut som
framgår denna punkt, i princip i måläven har handlagtsav ett som av
allmän förvaltningsdomstol enligt den gamla lagen.

18.2 Förslaget till lag rättspsykiatrisk vårdny om

Förslaget bygger i grunden på gällande lag 1991:1129nu om
rättspsykiatrisk vård. Förslaget innebär bl.a. beträffande denatt som
genomgår rättspsykiatrisk vård efter beslut enligt 31 kap. 3 §
brottsbalken och s.k. O-fall överförts till sådan vård enligtsom
övergångsbestämmelserna till nuvarande lagstiftning skall det finnas
två vårdfonner, nämligen rättspsykiatrisk vård på sjukvårdsinrättning
och rättspsykiatrisk vård vård medÖppen särskilda villkor. Dettasom
innebär antal regler föreslåsatt ett det gällernär patientensnya
möjligheter till vistelse utanför vårdinrättningens område. Förslaget
innebär också regler gäller viss kategoriatt psykiskt stördasom en av
lagöverträdare kan rättspsykiatrisk vård samlas undersom ges en

rubrik. Lagen inleds och avslutas med bestämmelsergemensam som
är för den rättspsykiatriska vården. De anförda föränd-gemensamma
ringarna så omfattandeär vi lämnar förslag tillatt lagen ny om
rättspsykiatrisk vård.

Det bör påpekas följdändringar i formatt paragrafnummernyttav
och hänvisning till lag 1999:000 rättspsykiatrisk vård i stället förom
till nuvarande lag rättspsykiatrisk vård måste i de för-görasom
fattningar hänvisar till nuvarande lag rättspsykiatrisk vård. Desom om
författningar aktuellaär följande: lagenär 1991:1137som om
rättspsykiatrisk undersökning, lagen 1944: 133 kastrering, Brotts-om
balken, kungörelsen 1969:379 inskrivning och redovisningom av
värnpliktiga, polisregisterkungörelsen 1969:38, delgivningslagen
1970:428, lagen 1971:289 allmänna förvaltningsdomstolar,om
kreditupplysningslagen 1973:1173, datalagen 1973:289, lagen
1974:202 beräkning strafftid, lagen 1974:203 kriminal-om av om
vård i anstalt, förordningen 1974:286 beräkning strafftid,om av
lagen 1976:371 behandlingen häktade och anhållna m.fl., för-om av
ordningen 1976:376 behandlingen häktade och anhållna m.fl.om av
passlagen 1978:302, delgivningsförordning 1979:101, utlännings-
lagen 1989:529, förordningen 1990:893 underrättelse domom om
i vissa brottmål, läkemedelslagen 1992:859, lagen 1994:459 om
arbetsförmedlingsregister, förordningen 1995:238 totalförsvars-om
plikt, lagen 1996:981 besöksinskränkningar vid viss tvångsvård.om
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vårdrättspsykiatriskbestämmelserGemensamma om

I och 2 §§
nuvarande lag.och 2 §§ iparagrafer 1Dessa motsvarar

3 §
lag.paragraf 3 § i nuvarandedennastycket iFörsta motsvarar

beträffande denrättspsykiatrisk vårdstycket slås fastandraI att
vård påsådan vård delsöverlämnats tilldomstol har somgessom av

med särskilda villkor.dels vårdsjukvårdsinrättning, öppensom

4§
nuvarande lag.6 § iparagrafDenna motsvarar

§5
lag.i nuvarandeparagraf 7 §Denna motsvarar

framkommiteftersom detoförändrad,Paragrafen är attmen
svårigheterfall har inneburitparagrafen i vissatillämpningen av

september 1996, dnrbeslut den 24nedan jfr JO:sdenkommenteras
dnr 1107-1996.april 1997,och den 161329-1996,

praktisk betydelse iavsedd fåstycketBestämmelsen i andra är att
för domen.häkte vid tidpunktenbefinner sig ifall då den häktadede
genomgåttdenne inte harpå grundfalletkanDetta attt.ex. avvara

likväl domstolenmåletundersökning irättspsykiatrisknågon men av
brottspåföljd. Enrättspsykiatrisk vårdtillöverlämnatshar som

grund förkan nämligens.k. § 7-intygkvalificerad form utgöraav
utskrivningsprövning.särskildrättspsykiatrisk vård utan

frivillig vård,betraktastycketenligt andraVården är att som
åklagarensåväl den dömdeendastvården kaneftersom somomges

domstolens beslutanledningmedvård. Vårdenmedger attavges
tiden innanrättspsykiatrisk vård ochpatienten tillöverlämna avser

på grundChefsöverläkaren kankraft.vunnit lagadomen har av-
patientenpåbörjas inteska11uttrycket vården vägra att ta emotatt -

vård.för
aktuellt fördet kan blitveksamhet rättenråder vissDet attom

så fall skalltidsfrister iförlängas och hurvårdtiden skallpröva om
frågaEftersom detparagrafen.fall i ärberäknas i de omavsessom

rättspsykiatriskbeslutdomstolensfram till dessfrivillig vård att om
denanledningkraft finns det ingenvinner lagavård att attanse

påbörjasdomstolens beslut skallgrundvården pårättspsykiatriska av
Utgångspunkten förtill vårdinrättningen.kommerredan patientennär

vårdtiden börförlängninggäller förfristerberäkning de avsomav
vårdrättspsykiatriskdomstolens beslutden dagdärför när omvara
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vinner laga kraft se 8 och 21§§ i lagförslaget.
Närrmas bör i detta sammanhang den häktad elleräratt som

anhållen eller intagen på enhet för rättspsykiatrisk undersökning eller
intagen i eller skall förpassas till kriminalvärdsanstalt också kan
beredas rättspsykiatrisk värd med stöd 28 § i lagförslaget 4 § iav
nuvarande lag. Vid sådan vård skall beslut intagning för rättspsy-om
kiatrisk vård fattas chefsöverläkare efter Vårdintyg harattav en
utfärdats läkare. Beslut rättspsykiatrisk vård be-av en annan om
träffande häktad intagen på rättspsykiatriskär undersöknings-som en
enhet kan dock också fattas Vårdintyg har utfärdats. Denutan att som
genomgår rättspsykiatrisk vård på sådan undersökningsenhet kanen
efter avslutad undersökning överföras för fortsatt rättspsykiatrisk vård
på sjukvårdsinrättning inom landstinget. Vårdintyg krävs inte heller
för beslut rättspsykiatrisk vård beträffande häktad har förtsom som

för frivillig vårdöver på regeringen godkänd sjukvårdsin-en av
rättning. dessaI fall kan den rättspsykiatriska vården pågå så länge
häktningen består och det sker någon domstolsprövning. jfr.utan att

17 § LPT.även
I samtliga de situationer då häktad kansom anges ovan, en ges

rättspsykiatrisk vård gäller, bestämmelsen i 6§ be-samtgenom
stämmelsen i 19 § lagen 1976:371 behandlingen häktade ochom av
anhållna m.fl., reglerna i LPT angående vården t.ex. beträffande
vilka tvångsåtgärder tillåtna under värden.är När det gällersom
tillstånd till vistelse utanför sjukvårdsinrättningens område innehåller
30§ detta lagförslag bestämmelse sådant tillstånd kanatten om
lämnas det föreligger synnerliga skäl.om

6 §
Paragrafen 8 § i nuvarande lag.motsvarar

förstaI stycket hänvisas till vissa bestämmelser i LPT detnär
gäller vården. I nämnda stycke har den ändringen gjorts detatt anges
vad de bestämmelser i LPT, det hänvisas till, behandlar.som

7 §
Denna paragraf Paragrafen densammaär föreslåsär i 3ny. som
förslaget till LPT, vartill hänvisas.ny

Rättspsykiatrisk vård särskild utskrivningsprövningutan
8-18 §§

8 §
Denna paragraf 13 § i nuvarande lag.motsvarar
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9 §
nuvarande lag.14 § iparagrafDenna motsvarar

10 §
Paragrafen harlag.nuvarande9 § iparagrafDenna motsvarar

sistnämndatillförslaget LPT.28-29 §§innehållmotsvarande som
vartill hänvisas.till LPT,behandlats i kommentarenparagrafer har

11 §
meddocknuvarande lag,huvudsak § ii 12stycketFörsta motsvarar

upphörandebehandlaslagnuvarande ävenidet undantaget att av
jfrnuvarande lagenligt 4 §vårdasvård för derättspsykiatrisk som

anhållna.häktade ochdvs. bl.a.förslag,28 § detta
chefs-tillhänvisasDärbestämmelsenstycket iAndra är nytt.

sjukvårdsin-vården påansökamöjlighetöverläkarens attatt om
särskilda villkor.vård medskall övergå tillrättningen öppen

utskrivningsprövning öppensärskildvårdRättspsykiatrisk utan -
särskilda villkorvård med

12 §
med 33 § LPTi huvudsakparagraf Den överensstämmerDenna är ny.

beslutförskall gällaförutsättningarinnehåller de attoch omsom
Förutsättningarnafattas.villkor skall kunnasärskildamedvårdöppen

psykiskallvarligliderfortfarandevård patientenför sådan är att enav
detpsykiatrisk vårdbehovfortsatthan harochstörning ettatt menav

sjukvårdsinrättning.påintagenhanpåkallat ärinte längre är att en
förhållandenpersonligatill patientenshänsyndet medskallVidare

särskildahan iakttarpåkallattillståndpsykiskaeller hans attvara
sysselsätt-boende,behandling,vård ochkan gällaVillkorenvillkor.

socialtjänsten.sjukvården ellerochhälso-andra insatserning eller av
behandling,vissskall iakttapatienten t.ex.det frågaOfta blir attom

aktuella,ocksåkanbehandlingsinsatserAndramedicin.viss varaatt ta
socialtjänstlagen.enligtboendevård ellerhem förpå s.k.ettt.ex.

kommunensådana insatsergällersysselsättningavseendeVillkor som
tillhandahål-bör bl.a.§ SoL. Kommunentill enligt 21medverkaskall

enskildeför denunderlättar§ SoLenligt 10dagverksamheter som
detboende kangällerdetmed andra. Närkontakter t.ex.ha varaatt

psykisktförboendesärskiltgruppboende ellerfråga annatom
andra insatsermed§ SoL. Detfunktionshindrade enligt 21 avsessom

hemtjänstpersonal.besökkan emotatt tat.ex. avvara
vårdbeslutförutsättning för öppenstycketandraI att omanges en
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detär till chefsöverläkarensatt ansökan har fogats samordnaden
vårdplan med sådan redogörelse i 13en § lagförslaget.som avses
Beträffande vårdplanering hänvisas till avsnitt 11.4.l ochm.m. 11.4.2
i den allmänna motiveringen.

13 §
Denna paragraf är Den ansökannärny. vårdöppen skallanger en om
ha kommit in till länsrätten och vad ansökan skall innehålla.

Paragrafen överensstämmer i huvudsak med 34 § LPT.

14 §
I denna paragraf, är endastsom ansökanattny, anges om en om

vårdöppen har kommit in till fårrätten, vården på sjukvårdsin-
rättningen fortsätta i avvaktan beslut.rättens Avslår ansökanrätten

värdöppen detär chefsöverläkarensom sak ställning tillatt ta om
vården på sjukvårdsinrättningen skall upphöra.

15 §
Denna paragraf ochär den överensstämmer i huvudsak medny 36 §
LPT, vartill hänvisas. I paragrafen behandlas frågan hur länge öppen
vård med särskilda villkor får pågå för den dömts till rättspsykiat-som
risk vård särskild utskrivningsprövning.utan Enligt paragrafen får
sådan vårdöppen pågå under högst månader räknat från pröv-sex
ningstillfället.

Rättspsykiatrisk vård särskildutan utskrivningsprövning -upphörande vårdöppen med särskilda villkorav

16 §
Denna bestämmelse ochär chefsöverläkarennär skall beslutany anger

den vårdenöppna skallatt upphöra.om

1 7 §
Paragrafen ochär reglerar dennär vårdenöppna skallny upphöra i
andra fall än i 16som avses

I de fall patient vårdöppen med särskildaen villkor begårsom ges
brott och på döms till rättspsykiatrisknyttnya vård med eller utan

särskild utskrivningsprövning kommer detta innebära patientenatt att
in för vård på sjukvårdsinrättning.tas Eftersom den vårdenöppna med

särskilda villkor enligt denna bestämmelse upphör först länsrättennär
fattat beslut vård på sjukvårdsinrättning enligt dennaom lag blir en
konsekvens denna bestämmelse den öppna vårdenav kommeratt att
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fram tillsjukvårdsinrättningenmed vårdenparallelltlöpa att
sjukvârdsinrättning,fortsatt vård påfråganskalllänsrätten pröva om

domstols beslutdag då allmänräknat från denfyra månadernämligen
verkställbart.vård bliviträttspsykiatriskom

Övergång på sjukvårdsinrättningvårdtill

§18
vårdfråntill återintagningmöjlighet öppenparagrafDenna enger

sjukvårdsinrättning. Förutsätt-vård påvillkor tillsärskildamed
tillstånd ellerpsykiskapatientensskallhärförningarna attvara
sådantförändratsövrigt har sättförhållanden ipersonliga attett

frågavård. Det kantillgodosesinte kan öppenhans behov varagenom
och detmedicinsinpsykiskt sjuke slutatdensituationer attnär taom

allvarligtsjukdomstillståndbefaras hanskanföljd härav attensom
dettamissbruk, kantidigareåterupptarpatientenOmförsämras. även

det inte fårbör betonasytterligare. Detsituationenförsvåraofta att
sanktionformnågonåterintagning attfråga motavsomomvara

behovverkligtskallpatienten.följts Detharvillkoren inte ettvaraav
skall få ske.återintagningförsjukvårdsinrättningpåvård attav

sjukvårdsinrättningenvårdenchefsöverläkarenOm attanser
återintagningfrån beslutetfyra dagarskall han inomfortsättaskall om

tvångsvård påtill fortsattmedgivandelänsrättenansöka hos om
påvårddagarsefterdet sigVisarsjukvårdsinrättning. ett par

ichefsöverläkarenkanvård inte behövssådansjukvårdsinrättning att
medvårdtillövergååter skall öppenvårdenbeslutastället att

lagförslagetstycket§ andraframgår 17villkor. Somsärskilda av
beslutchefsöverläkarenseftervårdendennämligenfortgår öppna om

till fortsattmedgivandehar lärrmattill länsrättenframåterintagning att
vård medinnebärsjukvårdsinrättning. Detta öppenpåvård att

parallelltkan löpasjukvårdsinrättningvård påvillkor ochsärskilda
frågan.beslut ifattathartill länsrättenframfyra dagarunder att

utskrivningsprövningsärskildvård medRättspsykiatrisk
§§19-27

19 §
nyhetenendalag. Dennuvarande§ i10paragrafDenna motsvarar a
hand i"påuttrycketparagrafnuvarandetill ärförhållandei egen

någonfåinteTilläggetmeningen. ärförsta attförsta stycket avsett
markera närmed tilläggetavsiktenstånd, är atttillförändring attutan
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det frågaär vistelse utanför vårdavdelningen i sällskap medom
personal krävs inget särskilt tillstånd.

20 §
Denna paragraf 10 § i nuvarande lag. Förstamotsvarar stycket har
endast genomgått språklig justering.en

I andra stycket tillstånd till vistelse utanföratt värdin-anges
rättningens område permission får för visst tillfälle eller vissages
återkommande tillfällen. Det skall i princip inte längre möjligt attvara

tillstånd till vistelse utanför vårdinrättningens område till vårdtidensge
slut, i fall inte det fråganär längreär tidsvart permission. Manom en
kan emellertid tänka sig vårdtiden, omständigheterna iatt övrigtom
talar för permission, avslutas med några dagars permission. I övrigt
hänvisas till kommentaren till 28 § förslaget till LPT.

Att tvångsvården sjukvårdsinrättning kan övergå till vårdöppen
med särskilda villkor framgår 22av

21 §
Denna paragraf i huvudsak 16 § i nuvarande lag.motsvarar I första
stycket markeras paragrafen sikte på vård pä sjukvårdsin-att närtar
rättningen skall upphöra. Denna ändring har sin grund i lag-att
förslaget innehåller två former rättspsykiatrisk vård, nämligen vårdav
på sjukvårdsinrättning och vård medöppen särskilda villkor.

Tredje stycket ochär chefsöverläkarensnytt möjlighet attavser
ansöka vården sjukvårdsinrättningen skallatt övergå till öppenom
vård med särskilda villkor. Beträffande de patienter här börsom avses
det normala vården på sjukvårdsinrättningen övergår tillatt öppenvara
vård med särskilda villkor.

Rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning öppen-
vård med särskilda villkor

22 §
Denna paragraf och reglerarär förutsättningarna för vårdöppenny
med särskilda villkor beträffande domstolsöverlåmnade patienter som
genomgår rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.
Beslut vård med särskildaöppen villkor för nämnda patienter kanom
fattas de inte längre behövernär intagna på sjukvårdsinrättningvara en
för deras vårdbehov eller samhällsskyddet skallatt kunna tillgodoses

behöver iaktta villkor för den sjukhusbaserade rättspsykiatriskaattmen
vården skall kunna med vårdersättas i samhället. När denute
rättspsykiatriska vården med särskild utskrivningsprövning skallges
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beaktas.särskiltbrottslighetallvarligåterfall iförrisken
Öppen frågaikomma närskall kunnavillkorsärskildavård med

det intesådant ärpå sättstabiliseratstillstånd har attpatientens ett
patientensjukvårdsinrättning,påintagennödvändigt han är menatt en
upphöraskall kunnavårdenförförutsättningarnauppfyller attinte

kani frågakommabör kunna t.ex.villkorhelt. De avsesom
stöd ochsysselsättning,boende,behandling,medicinering eller annan

insatserandraellerrehabiliterande insatsersocialtservice, som
socialtåterfalla iskallintepatienten ettförnödvändigabedöms att

brottslighetiåterfallaskallpatientenrisk förinnebär attmönster som
skall kunnavillkorsärskildamedvårdFörallvarligt slag. öppenattav

be-måstehärpatienterkategoridennaförbeslutas enavsessom
allvarligåterfall iförriskdeninnebärdömning attgöras som

denmotverkaskunnaskallföreliggakanbrottslighet genomsom
ochhälso-insatseruppföljningochplaneringsamordnade somav

degenomföra samtsocialtjänstenochsjukvården att genomavser
tillhänsynmedföreskriverlänsrättenvillkorensärskilda som

planerade insatser.
vårdrättspsykiatriskfallflestai debyggerLagförslaget att av

efterförstupphöravårdenskallutskrivningsprövningsärskild enmed
har konstateratsSedan detvillkor.särskildamedvårdmedtid öppen

detkanvillkorsärskildaföreskriftsigklararpatienten utan omatt
vårdenrättspsykiatriskadenfattaskanbeslut attövervägas omom

hållet.helt ochupphöraskall

§23
paragraf ärDenna ny.

ansökanpåställasskallkravuppställs deparagrafen omI ensom
innehållaansökanallt börFramförvillkor.särskildamedvårdöppen

härtill.bakgrundenochbehövsvillkorvilkauppgift somom
patien-gällerdetbehövs närutredningvilkendet gällerNär som

itill vad sägshänvisasbehandling,vård ochbehov somtens av
särskildfogasskallansökanTill även§ LPT.till 34 enkommentaren

avseendemedgjortsharutredningvilkenförredogörelse som
motverkaskallåtgärder attvilkaförsamhällsskyddet och som

brottslighet. Enochsocialt mönstertidigareåterfaller ipatienten
förriskenbedömning görsvilkenförskall lämnasredogörelse avsom

skallredogörelsenslag. Avallvarligtbrottslighet äråterfall i avsom
dehurochbedömningenvidbeaktatsharfaktorerframgå vilka som

förriskenavseende påmedavvägningar görsvilkavärderas samt som
brott.begåskallpatientenatt nya
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24 §
Paragrafen är och reglerar olika situationer i sambandny med läns-
rättens hantering ansökan vård.öppen Iav en andra meningenom

länsrätten beslutarattanges vårdom öppen med särskilda villkorom
upphör vården på sjukvårdsinrättningen. Avslår länsrätten ansökan
skall vården sjukvårdsinrättningen fortgå fram till dess länsrättenatt

fråganprövar tvångsvårdens upphörande efterom ansökan av
patienten eller chefsöverläkaren. Här föreligger således skillnad ien
förhållande till rättspsykiatrisk vård särskild utskriv-utansom ges
ningsprövning eftersom det vid sådan vård chefsöverläkarenär som
skall ställning till vårdenta på sjukvårdsinrättningen skallom upphöra.
Det bör påpekas länsrätten oförhindradatt är i det chefs-att av
överläkaren anhängiggjorda målet vårdöppen framställanprövaom en

patienten den rättspsykiatriskaatt värdenav helt skall upphöra.

25 §
Paragrafen ochär reglerar i vilken utsträckning denny vårdenöppna
kan förlängas. Det därvidär angeläget beakta insatsernaatt harom
haft någon verkan på patientens tillstånd.

Rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning -upphörande öppen vård med särskilda villkorav

26 §
Denna paragraf ochär innehåller de förutsättningarny krävs försom

vårdöppen medatt särskilda villkor skall upphöra.
deI fall patient vårdöppen med särskildaen villkorsom begårges

brott och ånyoett dömsnytt till rättspsykiatrisk vård med eller utan
särskild utskrivningsprövning kommer patienten åter vård påatt ges
sjukvårdsinrättning, inärmare kommentaren till 17 § dennase lag.

Övergång till vård på sjukvårdsinrättning

27 §
Paragrafen ochär behandlar återintagning på sjukvårdsinrättningny
för patient har dömts till rättspsykiatrisken vårdsom med särskild
utskrivningsprövning där vården har övergått till vårdöppenmen med
särskilda villkor. De kriterier gäller för återintagning ärsom att
patientens tillstånd och personliga förhållanden i övrigt har förändrats
så behovet psykiatriskatt vård inte kan tillgodosesav vård påutan
sjukvårdsinrättning eller patienten inte iakttaratt villkoren och detta
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brottslighetåterfall iförriskengrundpatienten påinnebär avatt av
sjukvårdsinrätttning.påintagenbehöverslagallvarligt envara

Återintagning fråga enbartiinte kommavisserligenbör som en
alltidbörföljs. Det övervägasintevillkorensanktion ommot att

situationen.uppkomnatill denmed hänsynändamålsenligavillkoren är
följsmedicin intevissvillkor,förhållandet att taDet t.ex.att ett

allvarligåterfall iförrisksådanfinnsdetdock oftainnebär att en
dockIbland kanskallåterintagande övervägas.brottslighet enettatt

också skeåterintagning börtillräcklig. Enpatientenmedkontakt vara
detavseendesådantiförsämrassituation attsocialapatientensom

återfaller ihanbrottslighet,återfall i attrisk förfinns t.ex. genom
eller flyttarboendeellerför vårdhemfrånavvikermissbruk eller ett

boende.särskiltfrån ett
på sjuk-återintagningbeslutarchefsöverläkarenDet är omsom

gäller enligtvadskillnadtillskall,och dennevårdsinrättning mot som
vårdrättspsykiatriskgenomgårbeträffande patienterochLPT som

förut-återintagningbesluta närutskrivningsprövning,särskild omutan
uppfyllda.härför ärsättningarna

fyrainomskyldigparagrafenenligtskall attChefsöverläkaren vara
till länsrätten.återintagningbeslutanmäla sittbeslutetfråndagar om

förpatientenåterintagningbeslutatharchefsöverläkarenOm avom
beslutafalli de flestalänsrättentordesjukvårdsinrättning ävenvård

dockkanfortsätta. Detskallsjukvårdsinrättningenpåvårdenatt
beslutathan harefterchefsöverläkaren,situationer attuppkomma när

situationpatientenstillframkommerpatienten,återintagning attavom
återgå tillkandärförhanoch atttillfälligtheltförsämrats attendast

länsrättensfall kansådanavillkor. Isärskildamedvårdöppenges
särskildamedvårdformiskall fortsätta öppenvårdenblibeslut att av

villkor.

vård övrigtiRättspsykiatrisk

28 §
harändringnuvarande lag. Den§ i4paragraf somDenna motsvarar

3punktenstycketförstanuvarande lagtill ärförhållande attgjorts i
gällervadLPTtillförslaget4 §motsvarandepå sättändratshar som

vård.tillsamtyckefrågan om
skallLPTvård enligtbeslutstycketandra ansesI att ett omanges

häktas,anhålls,patientenvård,rättspsykiatriskbeslut omett omsom
i ellerinellerundersökningrättspsykiatrisk tasförenhetpåintas en

enbartgäller närBestämmelsenkriminalvårdsanstalt.tillförpassas
genomgårpatientsjukvårdsinrättning. Omvård somenges
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psykiatrisk tvångsvård i form vårdöppen med särskilda villkorav
anhålls, häktas, in på enhettas för rättspsykiatrisk undersökningen
eller in i eller förpassastas till kriminalvårdsanstalt, måste emellertid
beslut rättspsykiatrisk vård fattas medom stöd 29 § förslaget tillav
LRV. Att den öppna vården enligt LPT upphör i sådant fallett
framgår 38 § förslaget till LPT.av

29 §
Denna paragraf 5 § imotsvarar nuvarande lag. Bestämmelsen oför-är
ändrad i sak. Den berörs något i anslutning till 5 § i förslaget.

30 §
Denna paragraf är och innebär möjlighet det föreliggerny att,en om
synnerliga skäl, tillstånd till vistelse utanför sjukvårdsinrättningensge
område för den genomgår rättspsykiatrisk vård ochsom häktad.är Be-
stämmelsen i huvudsakmotsvarar 13 § lagen 1976:371 be-om
handlingen häktade och anhållna m.fl.av

31 §
Denna paragraf är ny.

Den är motsvarighet till 19 § lagförslaget deten gällernär patienter
intagnaär i kriminalvårdsanstalt ochsom genomgår rättspsykiat-som

risk vård. Skillnaden 19 § lagförslagetmot förevarandeär be-att
stämmelse föreskriver det Kriminalvårdsstyrelsenäratt skallsom
lämna tillstånd till vistelse utanför vårdavdelningen inommen
vårdinrättningens område.

32 §
Denna paragraf 11 § imotsvarar nuvarande lag. Första stycket tredje
meningen är och är klargöranytt tillståndavsett att behövsatt även

vistelsennär utanför sjukvårdsinrättningens område beledsagadär av
personal. Syftet med tillägget är det gällernär iatt, paragrafen avsedd
patientkategori, skall reglerna för permission så långt det möjligtär

desamma dessanär patienter intagnavara är i kriminalvårdsan-som
stalt. Enligt 32 § lagen 1974:203 kriminalvård i anstalt kanom en
intagen i kriminalvårdsanstalt beviljas tillstånd för viss kort tidatt en
lämna anstalten korttidsperrnission. Av förarbetena till denna
bestämmelse prop. 1974:20 s.41 framgår permission i vissaatt en
fall kan beledsagad personal. Detta hindrarvara dock inteav att
tillstånd för perrnissionen måste inhämtas.

33 §
Denna paragraf 8 § andramotsvarar stycket i nuvarande lag.
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34 §
paragrafen har docknuvarande lag.§ i Iparagraf 15Denna motsvarar

skall upphöravårdennuvarande 4 § närregel frånintagits attomen
föreligger.längreför vården inteförutsättningarnamedicinskade

rättspsykiatriskdå sådansituationersåledes allareglerarBestämmelsen
kanskall upphöra. Detnuvarande lagoch 3i l § 2vård avsessom

övergå tillfall kanvården i vissarättspsykiatriskadenpåpekas att
lag.28 § dennatvångsvård enligtpsykiatrisk

Överklagande

35 §
lag.nuvarande18 § iparagrafDenna motsvarar

förhållande tillitillägg gjortsoch harpunkterna l 2stycketförstaI
fårpatienteninnebär äveni punkt 1Tilläggetnuvarande lag. att

frånsjukvårdsinrättningpåtill vårdåterintagningbeslutöverklaga om
innebäri punkt 2tilläggetvillkor ochsärskildavård med attöppen

vårdrättspsykiatriskpå begäranavslagöverklagafårpatienten atten
skall upphöra.villkorsärskildavård medi form öppenav

på detändringstycket sättetinnehåller sistaövrigt attI enen
i stället harbestämmelsenochtagits bortharhänvisning till LPT att

skrivits ut.

36 §
nuvarande lag.§ i18bestämmelseDenna motsvarar a

37 §
motsvarande be-tillförhållandeändrad ibestämmelse ärDenna

skeöverklagande skallpå detlag, 19gällande sättetstämmelse i att
för tilli ställetlänsrättentillförvaltningsdomstol, dvs.till allmän
har detbestämmelsen i 31 §denföljdSomkammarrätten. nyaaven

Kriminalvårdsstyrelsenbesluttillbestämmelsen lagtsi att omav
till länsrätten.överklagasfårfrigâng

38 §
istycketlag. Sistanuvarande20§ iparagrafDenna motsvarar

lagförslaget.flyttat till 48 §gällande lag är
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Handläggningen i domstol

39 §
Denna paragraf innehåller regel vilken länsrätt behörigären om som

frågor enligt lagenpröva rättspsykiatriskatt vård. Den denersätterom
del 21 § i nuvarande lag innehåller hänvisning till vissa be-av som en
stämmelser i LPT

.

40 §
Denna paragraf innehåller vissa handläggningsfrågor och 21 §ersätter
i nuvarande lag hänvisar till vissa bestämmelser i LPT. ställetIsom
för hänvisa till bestämmelser i LPT föreslåsatt reglering i dennaen
paragraf.

I andra stycket har gjorts ändring i förhållande till nuvarandeen
lag, nämligen vid rättspsykiatrisk värd med särskildatt utskrivnings-
prövning förlängs den tid inom vilken länsrätten skall målta ettupp
till avgörande till femton dagar från den dag då ansökan eller anmälan
kom in till länsrätten.

41 §
Första stycket i denna bestämmelse hänvisning iersätter 21 § ien
nuvarande lag. I förslaget hänvisas till bestämmelserna muntligom
förhandling i 47 och 48 förslaget§§ till LPT. Av nämnda be-nyss
stämmelser framgår muntlig förhandling i mål enligt denna lagatt
skall hållas det inte uppenbart obehövligt.är Muntlig förhandlingom
skall hållas på sjukvârdsinrättningen inte särskilda skäl talar förom

Vidare föreskrivs i 48 förslaget§ till LPTannat. länsrätten, detatt om
inte obehövligt, skall höraär lämplig sakkunnig vid muntlig för-
handling. När det obehövligt fårär i det enskilda fallet.avgöras En
faktor kan tala för det obehövligtär kort tid föreäratt rättensom om
den aktuella prövningen har fråga ochprövat det underattsamma
tiden inte har framkommit något patienten.nytt om

Bestämmelsen i första stycket andra meningen innebär den sär-att
skilda bestämmelsen muntlig förhandling i 47 § LPT bestäm-samtom
melserna i 48 § LPT sakkunnig inte tillämpliga det gällerär närom
s.k. frigäng för patienter rättspsykiatrisk vård med särskildsom ges
utskrivningsprövning för patienter intagna i eller skallsamt ärsom
förpassas till kriminalvärdsanstalt rättspsykiatrisk vård.men som ges

42 §
Denna paragraf medverkan nämndemän i kammarrätt ochavser av

hänvisningen iersätter 21 § nuvarande lag till vissa bestämmelser i
LPT. Den innebär endast förtydligande och ingen förändring i sak.ett
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43 §
Denna paragraf 22 § i nuvarande lag. Den ändringmotsvaras av som
har skett det har sin grund i bestämmelserna vårdär öppenattsom om
med särskilda villkor införts.har

44 §
Denna paragraf Paragrafen innebär vid rättspsykiatrisk vårdär attny.
med särskild utskrivningsprövning skall åklagaren ha möjlighet att
ansöka hos länsrätten återkallelse tillstånd för patienten tillom av

område former.vistelse utanför sjukvårdsinrättningens i olika Att en
rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivnings-patient som ges

något missköter sig så det blir aktuellt medprövning sätt att
återkallelse tillstånd till vistelse utanför sjukvårdsinrättningensav
område kan komma till åklagarens kännedom patientenattgenom

frågamisstänks för ha gjort sig skyldig till brott. Om det äratt nya
allvarliga brott leder det naturligtvis till åtal och domnytt menom ny

fråga endast enstaka brott mindre allvarligdet år naturom om av
meddelas i vissa fall åtalsunderlätelse. Nyss närrmd misskötsamhet kan

vård medemellertid det aktuelltgöra överväga öppent.ex.att om
övergå vård på sjukvârdsinrättning. förstasärskilda villkor bör till I

informeras vad harhand bör chefsöverläkaren kontaktas och om som
vidtar några åtgärder blir detinträffat. chefsöverläkaren inteFörst om

aktuellt för åklagaren att agera.

45 §
nuvarande lag. endaparagraf 22 a§ i DenDenna motsvaras av
mål vård medändringen i sak patienten iär även öppenatt om

skall möjlighet få offentligt biträde.särskilda villkor ha att ett

Övriga bestämmelser

46 §
nuvarande lag. bestämmelseparagraf § i DennaDenna 17motsvarar

Ändring detdock skett i den bestämmelsehar inte ändrats. har som
psykiatriskförslaget till laghänvisas till, nämligen i 32 § i ny om

tilli denna ändring hänvisastvångsvård. Angående innehållet
tvångsvård.till lag psykiatrisktill 32 § förslagetkommentaren om

47 §
harnuvarande lag. första stycketparagraf 23 § i IDenna motsvarar

chefsöverläkaren kan delegera besluttillagts innebärpunkt atten som
särskildavård medansökan enligt 12 § och 22 §gäller öppenomsom
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villkor endast till erfaren läkare på sjukvårdsinrättningen meden
specialistkompetens inom någon psykiatringren av .

48 §
Denna paragraf 24 i§ nuvarande lag. Ingen ändring harmotsvarar
skett paragrafen.av

49 §
Denna paragraf 25 § i nuvarande lag. Den ändring harmotsvarar som
skett i den föreslagna bestämmelsen har sin grund i chefsöverläka-att

skall ha överklaga länsrättensrätt dom. andraI stycketatt sägsren
därför åklagaren eller chefsöverläkaren före länsrättens beslutatt om
har anmält beslutet kan komma överklagas, får länsrättens elleratt att
kammarrättens beslut inte verkställas förrän detta beslut har vunnit
laga kraft eller dessförinnan har underrättatsrätten beslutet inteattom
kommer överklagas. Bestämmelsen innebär också det förtydligandetatt

det tillräckligt åklagarenär eller chefsöverläkaren anmäler tillatt att
länsrätten beslutet kommer överklagas för verkställighets-att att att
förbud skall råda i högre instans.även

50 §
Denna paragraf gäller Stödperson och 26 § i nuvarande lag.motsvarar
Paragrafen innehåller nyheten i förhållande till nuvarande lag för-att
troendenänmden skall underrättas chefsöverläkaren ansökeräven när

vård med särskilda villkor.öppen I övrigt har ändringarom samma
skett i motsvarande paragraf i förslaget till LPT.som

51 §
Denna paragraf Paragrafen innebärär chefsöverläkaren harattny.
skyldighet det föreligger särskilda skäl med hänsyn till stöd-att, om

säkerhet, lämna nödvändiga uppgifter patient tillutpersonens om en
stödpersonen eller till sådan nämnd i 40 förslaget§ tillen som avses

lag psykiatrisk tvångsvård. Paragrafen skall tolkas restriktivtny om
skall i de enstaka fall då det behövligt möjlighetär attmen ge en

lärrma uppgifter patienten inte samtycktäven till det.ut om

52 §
Denna paragraf 27 § i nuvarande lag. ändringarInga harmotsvarar
skett.

53 §
Denna paragraf 28 § i nuvarande lag. I paragrafen harmotsvarar
gjorts tillägg med hänsyn till de reglerna vård medöppenett nya om
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särskilda villkor.

54 §
paragraf § i nuvarande lag. Ingen ändring harDenna 29motsvarar

skett.

§55
enda skillnadenparagraf 30 § i nuvarande lag. DenDenna motsvarar

Stödperson har tagits bort, efter-punkten handlarsistaär att omsom
förslag.underrättelseskyldighet har flyttats till 50 § i dettadennasom

ÖvergångsbestämmelserIkraftträdande- och

vård träderlagen rättspsykiatriskdenna punktPunkt 1 I attanges om
samtidigt upphävs.och gällande lagi kraft den januari 19991 att nu

Övergångsbestämmelserna undantag på principenbygger med vissa att
fullt såväl frågalagstiftningen skall tillämpasden närut upp-nya

sjukvårdsinrättningintagning påefter ikraftträdandetkommer enom
vid ikraftträ-det gäller patienterför rättspsykiatrisk vård när somsom

gällande lag.föremål för vård enligtdandet är nu

Övergångsbestämmelserna innebär vård-i denna punktPunkt 2 att ett
förutsätt-den gamla lagen under vissautfärdats enligtintyg harsom

intagning påunderlag för beslutanvändasningar kan ett enomsom
rättspsykiatrisk vård enligt 29 § i denförsjukvårdsinrättning nya

vårdin-förutsättningintagningsbeslut kan således underlagen. Ett att
januari 1999den 4december 1998 fattasutfärdats den 31 senasttyg

fyra dagar.får äldrevid beslutsfattandet inteeftersom intyget änvara
intagningsbeslut grundat påikraftträdandet får självfalletEfter ettett

framgår för-endast detgamla lagen fattasvårdintyg enligt den attom
uppfyllda.lagentvångsvård enligt 28 § i denför ärutsättningarna nya

sjukvårdsin-ikraftträdandet har förts tillvidPunkt Om patient3 enen
rättspsykiatriskintagning förfrågaför prövningrättning av en om

skyndsamtden lagenchefsöverläkaren enligt 29 § ivård, skall nya
intagning harfråganIntill dessfrågan intagning.pröva omom

i denkan tillämpasgälla i de delarskall den gamla lagenavgjorts som
bestämmelser skall blilagensdensituationen. Förnämnda att nya

föreskrivitsdenna punkttidigare skede har itillämpliga i attett
patientenjanuari 1999 skallden 1chefsöverläkaren prövasenast om

första stycketvård enligt 28 §för rättspsykiatriskskall intagenvara
i den lagen.nya
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Punkt 4 Enligt denna punkt skall beslut intagning enligtett 4 §om
andra stycket eller 5 § i den gamla lagen beslutettanses som om
intagning enligt 28 § andra stycket eller 29 § i den lagen.nya

Punkt 5 Enligt denna punkt skall den efter beslut domstol ärsom av
intagen för rättspsykiatrisk vård enligt 7 § jämförd med 1 § andra
stycket 1 i den gamla lagen efter ikraftträdandet genomgåanses
rättspsykiatrisk vård enligt 5 § jämförd med l § andra stycket i denl

lagen. Vid tillämpningen den lagen gällernya av ytterstanya som
för vårdtidengräns den längsta medgivna tiden enligt 13 och 16 §§ i

den gamla lagen. Chefsöverläkaren skall således inom fyra månader
räknat från den dag då domen blev verkställbar eller inom sex
månader från prövningstillfället hos länsrättensenaste ansöka om
medgivande till fortsatt vård enligt 8 § eller anmäla fråga vårdensom
upphörande enligt 21 § i den lagen.nya

Av tredje meningen i denna punkt framgår denatt som genom en
dom har överlämnats till rättspsykiatrisk vård inte har tagits in påmen

sjukvårdsinrättning för sådan vård före ikraftträdandet skallen anses
domen ha överlämnats till rättspsykiatrisk vård enligt dengenom nya

lagen.

Punkt 6 Ett beslut tillstånd vistas utanför sjukvårdsinrättningensattom
område på hand, s.k. permission, kan enligt den lagen endastegen nya

Övergångsbestämmelsernaviss del vårdtiden. i denna punktavse av
innebär beslut sådant tillstånd, skallatt ett beslutom ettanses som om
permission under viss del vårdtiden enligt den lagen. Omav ettnya
tillstånd vistelse utanför sjukvårdsinrättningens område underavser
återstoden vårdtiden gäller för tillståndetsgränsytterstaav som
giltighetstid den enligt den gamla lagen längsta medgivna tiden för ett
sådant tillstånd. Ett beslut permission under återstodenom av
vårdtiden kan således under förutsättning det fattats den 31att
december 1998 giltigt längst till och med den 30 juni 1999. Förvara

patient vid ikraftträdandet har permission under återstodenen som av
vårdtiden enligt den gamla lagen förutsätts således vården påatt, om
sjukvårdsinrättningen inte bör fortsätta, chefsöverläkaren hos läns-
rätten ansöker fortsatt tvångsvård i form vård medöppenom av
särskilda villkor enligt 12 eller 22 § i den lagen. För dennya som
vårdas särskild utskrivningsprövning skallutan tvångsvården i annat
fall upphöra.

Av tredje meningen i denna punkt framgår särskilda villkoratt som
har föreskrivits med stöd den gamla lagen vid tillstånd vistasattav
utanför sjukvårdsinrättningens område under viss del vårdtidenav
skall sådana särskilda villkorutgöra kan meddelas med stödanses som
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den lagen.av nya

Punkt denna7 Enligt punkt krävs inte beslut avseendeett nytt en
stödperson har enligt den gamla lagen.utsettssom

Punkt 8 Som under punkt skall denl lagstiftningen mednämnts nya
vissa undantag tillämpas fullt efter ikraftträdandet. Detta gäller,ut som
framgår denna punkt, i princip i mål har handlagtsäven ettav som av
allmän förvaltningsdomstol enligt den gamla lagen.

18.3 Förslaget till ändring ilag lagenom
missbrukare1988:870 vård i vissaom av

fall

4 §
Psykiatrisk tvångsvård i form vård med särskilda villkoröppenav

undantagsfall förskall i kunna beslutas patienter med särskild
problematik, med allvarlig ochpsykisk störningt.ex. personer
missbruk. har framhållits i den allmänna motiveringen avsnittSom

innefattar11.4.3 vården med sådan sammansattav personer pro-
blematik särskilda svårigheter med hänsyn till missbruksproblemetatt
ofta dominerar så länge patienten får effektiv medicinering medan den
psykiska störningen träder i förgrunden medicineringen avbryts.när

föreslagna ändringen i lagen 1988:870 vårdGenom den om av
missbrukare i vissa fall LVM blir det möjligt överföra patientatt en

sådant hemför vård enligt LVM i 22 § underett som avses
särskilda villkor kontinuitetenpågående vård med samtidigtöppen som

tillgodoses villkorden medicinska behandlingen kan särskildai genom
skall skyldig iaktta i den psykiatriskapatienten öppnaattsom vara

möjlighet bör finnas såväl vid vårdvården. Denna öppen som
särskilda villkor enligt LPT enligt LRV.som
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Särskilt yttrande

ledamoten Christel Anderberg mav

Kommittén föreslår möjligheten bevilja permission underatt att
återstoden vårdtiden skall avskaffas. För de patienter harav som
behov längre tids uppföljning efter det vården på sjukvårdsin-attav en
rättning har upphört föreslås form tvångsvård, nämligenen ny av

vård med särskildaöppen villkor. För LRV-patienter, särskilt dem
med särskild utskrivningsprövning, föreslås detta bli den normala
ordningen. För domstol skall kunna besluta sådan vårdatt öppenom
skall krav ställas på samordnad planering och uppföljningen av
landstingets och kommunens insatser. Dessutom skall utredningen

för bedömning återfallsriskengöras och vilka åtgärder krävsav som
med avseende på samhällsskyddet.

Med den utformning förslaget slutligen har fått, bl.a. med avseende
på riskbedörrmingen och den obligatoriska återintagningen när
patienten inte iakttar de gällande villkoren och detta innebär risk för
återfall i brott allvarligt slag, kan jag ansluta mig tillav numera
kommitténs förslag.

Den påföljden vård med särskilda villkoröppen kan möjligennya
komma minska, inte eliminera, det problem består iatt attmen som

inte obetydligt antal patienter något egentligt vårdbehov,ett utan
liksom patienter inte behandlingsbara, kvarhållsär inomsom

Åpsykiatrin enbart med hänsyn till samhällsskyddet. sidan harena
framför allt från läkarhåll stark och berättigad kritik riktats LRVmot

innebörd lagen i vissa avseenden står i direkt konflikt medattav
grundläggande etiska regler för läkare verksamma inom psykiatrin..
Bl.a. hävdas med särskild utskrivningsprövning innebäratt systemet

brottet och inte vårdbehovet i på flagrantsättsatt sättcentrum ett som
Åstrider Hawaii-deklarationen. andra sidan har lagen kritiseratsmot

från utgångspunkt, nämligen läkarnas etiska regler leder tillmotsatt att
människor i åtskilliga fall skrivs från psykiatrinatt ut utan att

samhällsskyddet tillräckligt kan beaktas.
Den beskrivna intressekonflikten kvarstår olöst med kommit-även

téns förslag. Inom för vårt utredningsuppdrag har vi emellertidramen

5 18-0330
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ingen befogenhet föreslå någon sådan påföljd skulleatt ny som vara
ägnad lösa detta problem. Tills måstevidare alltså de kravatt som
samhällsskyddet ställer beträffande psykiskt störda, begåttsom
allvarliga brott och återfallsbenägna, hjälpligt försöka tillgodosesär
inom för den psykiatriska tvångsvården.ramen

Straffansvarsutredningen har i sitt betänkande SOU 1996:185,
Straffansvarets skissat på modell där skiljer vård,gränser, en man
straff och samhällsskydd. Bl.a. föreslås den begått gärningenatt som
under påverkan allvarlig psykisk störning, kunnaav en men som anses

straffrättsligt skall kunna dömas till straff sättta ett ansvar, samma
andra lagöverträdare, varvid fängelsestraffet skall kunnasom

verkställas rättspsykiatrisk vård så länge vårdbehovettgenom
kvarstår. Om det vid tiden för villkorlig frigivning till följd denav
psykiska stömingen föreligger påtaglig för fortsattrisk brottsligheten
skall förvaltningsdomstol kunna besluta den dömde antingen skallatt
genomgå rättspsykiatrisk vård med särskilda restriktioner eller, om
något vårdbehov inte föreligger, bli föremål för samhällsskyddsât-
gärder.

Straffansvarsutredningen framlagda modellen mycketDen ärav
och tilltalande. skulle leda till renodlingintressant Den en av

samhällets reaktioner dem lider psykisk störning ochmot som av
ligger ocksåbegår allvarliga brott. Den det reaktionssystemnära som

förespråkat.Moderata Samlingspartiet sedan länge har "När det rör
har begått allvarliga gärningar riktat sigsig motom personer som som

eller medfört fara för personliga säkerhet och där det medannans
beaktande deras psykiska föreligger påtaglig risk försärart ettav en
upprepande, har samhället emellertid klarare skäl än attannars

medborgarnas samhällsskydd. skältillgodose krav Dessa såär
det bör finnas vissa, låtstarka de motiverar mycketatt att vara

möjligheter ingripa med tvångsåtgärderbegränsade, att mot personer
syfte."i brottspreventivt Bet. 547.ett s.

därför ankomma tillsättabör regeringenDet att snarast en
parlamentarisk utredning med uppgift vidareutveckla de förslag tillatt

psykiskt störda lagöverträdarnas straffrättsligareglering deav ansvar
samhällets reaktionssystem dem med utgångspunkt i deoch mot

Straffansvarsutredningenförslag skissat.

Omfattningen tvångsvårdav

Stockholms läns landstings förtroendenämnd har kommitténGenom
del antal skrivelser från föräldrar och andra närståendefått ettta av

iblandpsykiskt sjuka vari de beskriver detill stora,personer,
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oöverstigliga, svårigheter råder få till stånd vård demattsom av som
själva inte har någon sjukdomsinsikt. de häriI beskrivna fallen ges en
god belysning den ångest de anhöriga tvingas leva under, inteav
sällan åratal,i och den tragik utebliven vård medför för dem ochsom
för den sjuke.

Dessa brev beskriver väl den verklighet råder i Sverige. Påsom
grund olycklig kombination restriktiv lagstiftning ochav en av en en

restriktiv tillämpningännu därav, inte minst till följdmer av resurs-
brist inom psykiatrin, kan det lika svårt för psykiskt sjuk attvara en

psykiatrisk tvångsvård till stånd för kamel kommaattsom en
igenom nålsöga. Resultatet blir alltför ofta självmord eller svåraett
brott liv eller hälsa.mot annans

Kommittén har enligt direktiven bl.a. behandla frågan detatt om
grundläggande syftet med LPT och LRV har uppnåtts, dvs. om
användningen tvångsvård, tvångsåtgärder och konvertering harav
minskat i avsedd utsträckning. Mot bakgrund ovanstående hadeav en

Ärrelevant fråga varit: den lagstiftningen så utformad, ochmer nya
tillförs psykiatrin sådana och lider allvarligattresurser, var en som av
psykisk störning den vård han behöver till förgaranteras som gagn

eller liv eller hälsaeget annans
Att på grund tillfälliga politiska värderingar sågöra storaav

inskränkningar i möjligheten bereda behövande psykiatriskatt personer
tvångsvård skett den lagstiftningen utslagär ettsom genom nya av
missriktad "humanitet". Det också den uppfattningär kommer tillsom
uttryck i de nämnda breven från anhöriga, vilka kommittén harovan
fått del och också åtskilliga läkare har givit uttryck för. Enta av som

balanserad möjligheterna bereda psykiskt sjukaattmer syn
tvångsvård borde därför eftersträvas. Rättssäkerhet ju, enligt bl.a.är
Socialstyrelsen, också fråga tredje krav på skydd ochen om mans
säkerhet.
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Särskilt yttrande

Davidsson fpledamoten Larsav

kommittéförslag läggs innebär, enligt min uppfattning, välDe som nu
förändringsförslag i den nuvarande LPT och LRV lagstift-avvägda

ningen.
måste dock konstatera kommittén inte funnit någonJag tyvärr att

konflikt lagstiftning och den etiskaavseende den mellanlösning
Hawaiideklarationen funnits i den nuvarande LRVdeklaration som

uppfattning, fortfarande så,lagstiftningen. enligt minDet är, att
professionen inte längre funnitsden medicinskamänniskor avsom

skyddsskälrekvisiten för psykiatrisk tvångsvård ändå,uppfylla av
inom psykiatriska vårdorganisatio-fortfarande skall tvângsvårdas den

nen.
mån legitimauppfattning hade det varit lämpligare i denEnligt min

förvissoför behovet dessasamhällskyddsskäl talar att ettpersoner,av
skerunder frihetsberövande former, dettaomhändertasfåtal, behöver

sjukvårdens.organisationinom änannan
sininventeringar gjorts, inte tillhar, enligt deProblemet som

minmedan den etiska konflikten enligtvarit särskiltnumerär, stort
kommittén lägger haruppenbar. förslaguppfattning varit De som nu

ytterligare.reducera problemetförutsättningar att
särskilt Socialstyrelsen idärför riksdagenföreslårJag att ger

följa frågan.uppdrag att
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Särskilt yttrande

Elina Linnaledamoten vav

psykiatriskutvärdera lagendirektiven skall kommitténEnligt om
rättspsykiatrisk vård Kommit-och lagen LRV.tvångsvård LPT om

syftetdet grundläggandehand behandla frågantén skall i första om
tvångsvård,användninguppnåtts,lagstiftningen harmed om av

minskat i avsedd utsträckning. Jagkonvertering hartvångsåtgärder och
dvs.konvertering,kommentera fråganvill här närmare om-om

fråntvångsvård. uppgifter Social-frivillig vård till Avfrånvandling
visserligen har minskatkonverteringarframgår antaletstyrelsen att

med.hade räknat Detutsträckninginte alls i den ärsom manmen
konverteringsmöjlighetenbakgrund äranmärkningsvärt attmot av

undantagsföreteelse.tänkt att vara en
reserverade sigriksdagen år 1991behandlades iLPT-lagenNär

överföring från frivilligmöjliggöraförslagetvänsterpartiet attmot
omvandla frivilligmöjlighetentvångsvård. Jagvård till attattanser

ofta på låstpatienten intagen,under tidentill tvångsvård årvård en
enskilda människansdenprincipiellt kravetavdelning, strider attmot

skall respekteras.värdighet Detsjälvbestämmande och ärintegritet,
hjälp tvåläkar-skärps medför konverteringvillkorenbra att av

domstol.konverteringar skallallaoch kravet på prövasprövning att av
infördes,räcka När LPT-lagenkommer detfrågan kvarstår,Men att

minska Så harskullekonverteringar avsevärt.beräknades antaletatt
genomförasmåste detEnligt min meningblivit.det inte stora

konverteringarvården antaletpsykiatriskainom denförändringar om
innehållet i denberättigad sådan,ochminska. Kritiken,skall moten

närståen-och derasfrån patienternahård bådepsykiatriska vården är
de.

användskonverteraframkommit möjlighetenhar ettDet attatt som
för patientenpatientenvårdpersonalenpåtryckningsmedel attmotav

hanbehandlinggodtamediciner ochskall även egent-ta somannan
mycketvården påverkaspsykiatriskasig. Denligen ettmotsätter av

inte ovanligtbiologiskt/medicinskt/farmakologiskt Detsynsätt. är att
Möjlighetenbehandlingen.och läkarenpatienten attär oense om

patientsamtycke. Enpatientensbehandlingmöjliggörkonvertera utan
använda sinför personalenhinderkonvertering "sombeskrev attett
tvångsvårdbehandling underbetänkandetfastslås ifantasi". Det att
erfarenhet.och beprövadmed vetenskapöverensstämmelseskall ske i

i enlighetbehandling skergarantierhar vi förvadMen typatt en av
detendast 15-30forskareEnligt mångavetenskap ärmed procent av



454 Särskilda yttranden sou 1998:32

inom hälso- och sjukvårdengörs i enlighet med beprövad ochsom
accepterad vetenskap. Och den psykiatriska vården inget undantag.är

Av Socialstyrelsens rapportering framkommer många deatt av
konverterade patienterna skrivs till frivillig vård inom fyra dagar.ut
Det frågan konverteringenär varit nödvändig i dessa fall Vidom
internationella jämförelser kan vi konstatera i Norge inteäratt t.ex.
konverteringen tillåten. Däremot finns det möjlighet för psykiatrisk
observation samtycke. I Finland medger lagen observationutan
oberoende patientens vilja högst under fyra dagar. Enligt minav
mening skulle kommittén grundligare ha alternativ tillövervägt
konverteringen.

Vârdplan, samverkan med patienten och dennes anhöriga samt
möjliga hänsynstagande till patienten,största så han inte förutsättsatt

onödig kränkning sin värdighet och integritet innebär förhoppnings-av
vis antalet konverteringar minskar. Min förhoppningatt är att
konverteringar i framtiden skall bli överflödiga.
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Särskilt yttrande

Anders Blom och Ulla Lönnqvist Endreexperternaav

förverkligaFör utredningens förslag krävs ytterligare insatseratt av
såväl psykiatrin och socialtjänsten handikappomsorgen. Dessasom
insatser innebär bl.a. boendeformer ska utvecklas, personalensatt nya
kompetens höjas och den tid läggs på planering ochsom ner upp-
följning måste ökas. kostnadsökningarDe förslaget medför börsom
utredas. det sammanhanget förutsätts finansieringen reformenI att av
klarläggs.
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Särskilt yttrande

Kjell Broströmexpertenav

Allmänt

Tvånget inom psykiatrin förekommer i utsträckning därförstor att
kunskaperna psykiska störningar dåliga och därförär effektivaom att
behandlingsmetoder alltjämt saknas.

Sjukdomsinsikt inte relevantär begrepp för beskrivaett att
patientens medvetenhet sin problematik och inställning till vårdenom
och den behandling erbjuds. Patienten kan ha insikt attsom om man
har behov vård eller någon form hjälpett görav annan av men en

bedömning läkaren vilken hanän har behandlingen.nyttaannan av av
Det detta flertaletär motsättningar beträffande det psykiatriskasom
tvånget handlar om.

Patienter har oftast förståelse för tvång ibland behöver användasatt
inte sällan kritiska till detär på vilket detsätt används. Kränk-men

ningar och konflikter i samband med tvångsåtgärden kan undvikas
med förhållningssätt inriktat på motivera ochett patientengöraatt
delaktig och där läkare och vårdpersonal allt står derasi maktgör som
för undvika tvångsåtgärden.att

Betänkandet innehåller i vissa delar förslag med den inriktningen,
preciseringen vad bör ingå i vårdplaneringt.ex. ellerav som en en

allmän bestämmelse etiska regler för hur tvångsåtgärden skall fåom
användas.

Sammantaget innebär dock kommitténs förslag till förändringar av
lagstiftningen utökning möjligheterna använda tvångsvård ochatten av
tvängsåtgärder och försämring patientens rättsliga ställning.en av

Sedan decennier har reformeringen den svenska tvångs-ett par av
vårdslagstiftningen präglats tydlig avsikt och Patientenssträvan.av en
rättsäkerhet skall stärkas och tvånget begränsas och inriktas på att
stärka patientens leva självständigt liv och på förmåatt ett attresurser
honom fortsatt stöd och behandling i frivilliga former.att ta emot

Betänkandet innebär från denna avsikt ochett avsteg strävan.
Flera de lagändringar föreslås har inte aktualiserats ellerav som nu

motiverats vill förbättra den tvångsvårdade patientensattav man
situation för vill underlätta läkarnas, vårdpersonalensutan att man
eller domstolarnas situation. Lagrum varit besvärliga tillämpaattsom
eller konsekvent har tillämpats felaktigt så desom attanpassas nu
bättre skall med denöverensstämma felaktiga praxis utvecklats.som
l situationer där det varit svårt förutse tvångsvården skulleatt om
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lagen såjusteras och störregodkännas,komma attatt enanpassas nu
skallbedömningaroch domstolarssamstämmighet mellan läkares

kunna uppnås.

tvångsvårdvid psykiatriskIntagningsförfarandetKapitel

bältesläggning,medgerbestämmelserföreslårKommittén att som
beslutkroppsbesiktning, innanytligkroppsvisitering ochisolering, om

finnsOm detskall införas i LPT.har fattats,tvångsintagning en
behandlinghälsa fårliv ellerfara för patientens ävenöverhängande

skallrestriktivitetframhållerintagningsbeslutet. Manföre att storges
någon ökningskall innebärareglerna intedeiakttas och att avnya

klargörande.tvång endastanvändamöjligheterna ettutanatt
förändringarna kommerföreslagnadeuppfattningMin attär att

tvängsbehandlingochtvângsåtgärdenförflytta närgränserna anses
ochbestämmelsertänja påtendenserMed tanke på deförsvarbara. att

vid utvärderingenframkommitfelaktigttillämpa lagen avsom
sig deförväntadet godtrogetförefallerlagstiftningnuvarande attatt

möjligheternaökningmedförainte skullebestämmelserna avennya
tvång.användaatt

tvångsvårdförallmänna förutsättningarnaKapitel De

endasttvångsvård3 § kanlagstiftning LPTnuvarandeEnligt ges om
uppenbartdetellertvångsvårdsig är attpatienten motsätter om

förmågasaknartillståndpsykiskatill följd sitt ettpatienten att geav
innebärändringenföreslagnafrågan. Denställningstagande igrundat

tvångsvårdvård fårfrivilligtillpatienten samtyckeräven gesatt om
vårdenkanpsykiska tillståndföljd patientensdet till attantasavom

samtycke.hansmedkunnainte kommer att ges
ytligagrundadeställningstagandenför godtyckligaDetta öppnar

hjälpbehov,insikt sittpatientensochbedömningar över omprognoser
har dockbetinnandePatientenssamarbetsförmåga.och ettmotivation

vårdmiljö hanoch möter.bemötandekulturmed densambandnära
för-läkarensoftabedömningar sägerhärDen typen ommerav

patientensoch empatisamarbeteförmåga till änochhållningssätt om
självpatientenskall bedömadomstolarnaOcharnbivalens. när somom

vilkenocksåövervägandenderastrovärdig handlarvårdvill ha är om
vacklande ellerochintegritetpatientensvisa förde villrespekt

kränkande ochrespekteradtrodd ochinte bli ärautonomi. Attspirande
nedbrytande.
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ÖvergångKapitel från frivillig vård till tvångsvård

Möjligheten konvertera patient från frivilligatt vård till tvångsvården
bör avskaffas. Detta har ända sedan konverteringen infördes år 1983
varit de viktigaste kraven frånett RSMH, Riksförbundet förav social
och mental hälsa.

Konverteringen undergräver människors förtroende för den
psykiatriska vården. Detta får till följd människor i behovatt ärsom

hjälp och stöd från psykiatrin inte vågar söka dennaav hjälp.
Jag människa skall kunnaatt söka hjälp riskeraanser en utan att att

bli tvångsintagen, inlåst och tvångsmedicinerad.
Allt sedan konverteringen infördes 1983 har den varit mycket

ifrågasatt såväl politiker och myndigheter patient-av ochsom av
klientorganisationer. Den kom till för psykiatrer och vårdpersonalatt
skulle ha möjlighet hindra patient,att har för avsikten attsom
allvarligt skada sig själv eller någon från lämna sjukhuset.attannan,
Konverteringen tänkt undantagsföreteelse ända sedanvar som en men
den infördes har mellan fjärde eller femte tvångsvårdad patientvar var
blivit konverterad, det vill från börjansäga sökt vård frivilligt.

Inte sällan används konverteringen inom psykiatrin på-ettsom
tryckningsmedel för patienten frivilligt skallatt gå med på vissen
behandling. Kommittén har inte riktigt velat på sådana beskriv-tro
ningar de får också stöd i undersökning hur patientermen ochen av
anhöriga i Västmanlands och Upplands län upplevt tvångsvård respek-
tive frivillig vård.

Så länge psykiatrin har tillgång till möjligheten konverteraatt är
jag rädd för de kommer användaatt den frikostigtatt vilkaoavsett
kriterier ställs Och så länge denna möjlighet finnssom kvarupp.
kommer den undergräva förtroendet för,att och motverka positiven
utveckling den psykiatriska vården.av

Kommittén lägger förslag kommer underlättaettnu över-attsom
föringen patienter från frivillig vård till tvångsvård. Jagav attanser

i stället borde ha återgått till de bestämmelser råddeman före årsom
1983.

Det besvär och det obehag läkare och vårdpersonal hade attav
tillkalla polis motiverade dem i första hand söka andra lösningar.att
Att komma överens med patienten uppföljning i vårdöppenom en
eller i någon fonn mellanvård. Vid sådana tillfällen dåav man
bedömer det finns omedelbar riskatt för patienten skall skadaatten
sig själv eller någon kan i första hand övertala patientenannan man att
tillsammans med personal bege sig till läkare fören arman en
vårdintygsbedömning. Endast bedömernär det nödvändigtman som
och inte någon möjlighet skulle begära handräckningser annan man



Särskilda yttranden 459SOU 1998:32

polis.av
invändning har varit det skulle oetiskt låta patientenEn att attvara

skriva sig och samtidigt tillkalla polis utanför sjukhuset hämtarut som
patienten till vårdintygsbedömning. patienter själva harMen somny
varit för konvertering har funnit det svek,störreutsatta ett attvara

fylla formulär har kunnat tvinga dem kvar dei näratt ettman genom
och initiativ har sökt vård.vill hem, de frivilligt påtrots att eget

målsättningen frånKommitténs förslag innebär att man ger upp
användasriksdagsbeslutet år 1992 konvertering skall undantagsvisatt

stället tilloch måste minskas. Förslaget innebär i anpassningen
förekommit beträffande korrekt tillämpningfelaktigheter som en av

nuvarande lagstiftning.
underbyggt.Förslaget dåligt genomtänkt ochär

StödpersonerKapitel

har flera bra förslag lagts fram.Beträffande stödpersonsverksarnheten
uteblivit. och Socialsty-den viktigaste förändringen RSMHTyvärr har

tvångsvårdare patientertidigare varitrelsen har överens attom
stödperson kan tacka nejobligatoriskt bör erbjudas om manen men

inte vill ha någon.
reaktion på dettatill förtroendenänmdernas negativaAv hänsyn

fram det. bör tilläggasförslag kommittén valt inte lägga Dethar attatt
förtroendenänmdernavisserligenansvararförstödpersonsverksamheten

några patientintressen. Förtroende-på intet sätt representerarmen
få för höghandla rädsla förnänmdernas motstånd torde attom en

innebar obligatoriskttill stödpersonarbetsbelastning rätten ettom
måste begära.och inte någoterbjudande man

tvångsvårdadeidénbeklagligt den utmärktaDet är attatt om
förlorad förstödperson håller påpatienter skall ha tillrätt attatten

på vadsällan får redainformationen inte fungerar och patientenatt
kanstödpersonen göra.

under tvångsvårdKapitel 10. Behandling

kommittén på allvar tagit ituanmärkningsvärt intefinner detJag att
högkvar på allt förtvångsmedicinering liggermed problemet att en

bestämmelseföreslår allmäntill och med ökar. Mannivå eller att en
utformas ochtvångsåtgärder skalletiska regler förmed uppmanar

verksamhet degranska den psykiatriskahuvudmännen internt äratt
ansvariga för.
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Jag i stället borde ha uppmärksammat och vidare-attanser man
utvecklat de förslag har framförts RSMH.som av

Tvångsbehandling bör inte automatiskt tillåten enbart därförvara
blivit tvångsintagen. Ett andra juridiskt böratt krävas innanstegman

tvângsbehandling får Detta juridiska bör konstruerat såstegges. vara
förnuftiga anhöriga och tillsynsmyndigheteratt vänner, i eftersamt,

hand patienten själv, kan de vårdansvariga verkligen försökteattse att
respektera patientens vilja, försökte med andra alternativ, försökte
motivera patienten till samarbete till slut inte såg någonmen annan
möjlighet tvängsbehandla patientenän för hans bästa.att eget

Jag föreslår Socialstyrelsen får i uppdrag utarbeta särskildaatt att
tillämpningsföreskrifter reglerar användandet tvângsbehandlingsom av
under tvångsvård enligt följande koncept.

skriftligEn redogörelse på särskild blankett skall tillställas till-
synsmyndigheten och bifogas journalen innan tvângsbehandling får
vidtas. Av redogörelsen skall tydligt framgå vilka alternativa åtgärder

vad harprövats, gjorts för motivera patienten frivilligtattsom attsom
medverka i den föreslagna behandlingen, vilka allvarliga konsekvenser
det skulle medföra behandlingen skulle senareläggas eller heltom ute-
bli.

2. Ombud, stödperson eller närstående bör patienten inte motsätterom
sig detta delta i överläggningar bör föregå tvângsbehandling.som

Patienten skall ha begärarätt second opinion innan tvângsbe-att en
handling får vidtas. Föreslagen läkare bör möjligt respekterasom
liksom hans bedömning.

4. tvångsvårdsperiodEn bör alltid utvärderas och patienten bör ges
tillfälle nedteckna önskemål hur han vill bli bemött ochatt om
behandlad vid eventuellt tvångsvårdstillfälle. Ett sä kallatett senare
psykiatriskt testamente.

Tillsynsmyndigheten bör utveckla aktiv kontroll tvângsbe-en av
handling grundval de skriftliga redogörelserna. Kontrollerna börav

ha karaktären icke förannonseradeäven inspektioner.av

Tvångsmedicinering med depåneuroleptika bör undantag ochutgöra
endast kunna genomföras bakgrund patienten tidigaremot ärattav
inställd på depåpreparat och väl dokumenterad erfarenhet atten av
utebliven depåmedicinering får mycket allvarliga konsekvenser för
patientens hälsotillstånd.
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detsamtyckepatientensefterendastfårECT-behandling om7. ges
redogörelseSkriftliglivshotande.bedömssituationinte är somsomen

begränsasärskiltförMotivetgenomföras. attskallenligt ovan
kränk-upplevdarädsla ochdenECTmed ärtvångsbehandling stora

påbristoch denbehandlingenmedförknippadofta ärning som
narkos.innebärbehandlingenkontroll som

undersigtillåtet,skall inteingreppPsykokirurgiska varevara
medförakanbehandlingsådaneftersomvård,frivilligellertvångsvård

patienten.skador hosobotligairreversibla

förslagframlagtharförsamling ettparlamentariska omEuroparådets
användningbeträffande19941235 avrekommendationer som

kommitténsrestriktioner änlångtgåendeinnebärtvångsåtgärder mer
medlemssta-godkäntochbehandlatinteFörslaget är ännu avförslag.

övervägandensinaikommitténindikationändå attterna engermen
bereddavarit atttvångsåtgärden änanvändande mantolererat avmer

Europa.övrigaigöra

villkorsärskildamedPermission-öppenvårdKapitel 11.

tvångsarsenalpsykiatrinsutökarvillkorsärskildamedvårdOppen

tvângsåt-tillmöjligheterutökadeÖppenvård villkorsärskildamed ger
begränsaochvalthaställeti att stramaborde uppMangärder.

i LPTattpermissioner,långvariga t.ex.användandet genomav
månader.till 12permissionmaximera

varitpatienterendast 43fannsinventering somSocialstyrelsensl
kunnathabordedemFleramånader.12längrepermitterade än av

landsting.tvåkoncentrerade tilldessutomdeochskrivas ut var
bordepermissioner attmed långaproblemettalar förDetta att

öppenvårdstvång.införa typänsätt att avhantera annat en nyett
det ärtvångsmedicinerade att merblivit menarMånga som

framkallarsällaninteochtvångsomhändertagenbliskrämmande än att
sjukdomstillståndet.självaångest ändet mer

tvångspsykiatrikommitténbeklagligt nudet attDärför är ytterst
öppenvårdstvång,omfattandeoch typföreslår avatt mernyen

införas.skallvillkor,särskildamedöppenvård
sinmåste takommer attvillkoret attvanligaste manvaraDet

dagarna,ochskall bogällakandet varaävenmedicin manvarmen
alkoholanvändaförbudträffa attmotmåste samtpersonalvilken man

droger.andraeller
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Ett beslut öppenvård med särskilda villkorom skall gälla under sex
månader och kunna förlängas med månader gången.sex

Jag finner det djupt olyckligt den minskningatt det psykiatriskaav
tvånget pågått under flera decenniersom avbryts förslagetnu genom

utöka psykiatrinsatt tvångsarsenal.om
Det eftergiftär för dåligt bemötande och motivationsarbeteen inom

psykiatrin, otillräckligt stöd från kommunerna och kraftiga ned-
skärningar inom psykiatri och socialtjänst.

Förslaget innebär de informellaatt påtryckningsmedel som
psykiatrin alltid har haft får lagligt stöd. Det blir utvidgningnu en av
psykiatrins traditionella straff- och belöningssystem försämrarsom
förutsättningarna för samarbeteett mellangott patient och läkarelvård-
personal.

Att patienten i sitt hem tvingas underkasta sig villkor som
begränsar hans möjligheter ha kontroll och inflytandeatt över sina

dagliga livsvillkor är allvarligtegna hinder förett rehabiliteringen och
integreringen i samhället. Tvángsvårdsformen kommer därför att
motverka sina syften.egna

Det finns risk för öppenvårdstor med särskildaatt villkor kommer
bli populär tvångsvårdforrn,att i likheten med konverteringensom

från frivillig vård till tvångsvård, utnyttjas betydligt oftare vadän
lagstiftaren har tänkt sig.

Förslaget öppenvårdstvång har ekonomiska incitamentom som
kommer svåraatt motstå landstingatt när ochvara kommuner jagar
besparingar. Tvångsmedicinering i hemmet kan jämföras med
kriminalvårdens elektroniska fotbojor med den skillnaden fot-att
bojorna tidsbegränsadeär medan öppenvårdstvånget kan fortgå hur
länge helst.som

Det finns ytterligare fara med detta förslag. Det kan blien ett
tvång på distans där utövaren tvånget inte behöver ha särskiltav
mycket kontakt med den tvângsvârdade patienten och dennes problem,
vilket i sin kan medföratur medicineringenatt i främstasätts rummet
och andra insatseratt harrmartyper i skymundan.av

Jag allvarlig risk för denna vårdformser bliren att slutstationen
där ambitionerna motivera ochatt rehabilitera låga,är där över-
medicinering inte uppmärksammas och patienten förblir drogad,
"välanpassad", passiv och olycklig.

Det är anmärkningsvärt psykiatrins möjligheteratt till långvarig
tvångsmedicinering föreslås utökas samtidigt Socialstyrelsen ochsom
SBU i flera konstaterat felaktigrapporter medicineringatt och
dosering mycketär vanlig bland just de patienter det tvångetsom nya
inriktas på.

När det gäller vård enligt LRV med särskild utskrivningsprövning
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medinförasvillkor kunnasärskildavård medförslagetbör öppenom
iakttatvingasskall kunnapatientensamhällsskyddet. Atttillhänsyn

kunnaskallslagallvarligtbrottslighetåterfall iförvillkorvissa att av
påföljd ochalltvården äreftersomrimligtundvikas trotsär en
brott.allvarligaandraellervåldsbrottbegåtttidigarepatienten

stödpsykologisktochsocialtfungerandeskapasättEtt ettattannat
utvecklingbör denVidareombud.personligtharpatientenär ettatt

psykiatrirefor-initieratssamarbetsformerochvård- genomsomav nya
för patienten.skyddsnätbättrealltinnebärakunnasuccessivt ettmen

brukarbaseradeochsjälvhjälpsgrupperkamratstöd,Utvecklandet av
skyddsnät.stödjandeskapaandranätverk sättär att en

står iochotidsenligtvillkormedöppenvård ärFörslaget om
psykiatriskadeninompågårutvecklingtill denmotsatsställning som

servicen.ochvården

LRV-vårdUpphörandeKapitel 12. av

medLRV-vårdfrånutskrivenbliomöjligti dag nära attDet är nog
betydligtfårLRV-vârdasutskrivningsprövning. Desärskild ensom

motsvarandeförfängelsetilldömtshadedepåföljdlängre än om
brott.

återfallerpatientenförriskfimslängredet inte att"attLagtexten
gåraldrigdet säga atteftersomändrats atthabordebrottslighet..."i

risk.sådannågonfinnslängredet inte
någonintevalt göradetta atthar övervägtUtredningen men

i sinopinionochmediadebatttill denmed hänsynförändring som
deirättspsykiatrin attinomhårdare krav tronkräver somokunnighet

fängelse.tilldömtshadedeundanlindrigare änslipperdärvårdas om
braallvarligt slag ärbrottslighetåterfall iförrisk"Påtaglig enav

utskriven.bliomöjligtdetNuvarande lagtext gör attformulering.
"psykiskhatillräckligtdetlagstiftning attärnuvarandeEnligt en
Psykiskvården.rättspsykiatriskadenihållas kvarförstörning att

knappastochfolketsvenska är ettdelardrabbarstörning stora av
vård.rättspsykiatriskikvarhållaförskälgodtagbart att personen
psykisk"allvarligtillborde ändras§LRV, 21iFonnuleringen

störning".
dentill hurmed hänsynochbokstavtill lagensmed hänsynBåde

upphörandeförreglernajag1992årsedan avatttillämpatshar anser
konventioner.internationellamedstridstår iLRV-vård
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Kapitel 15. Processuella frågor

Läkaren får starkare ställning ien Dsvkiatrimålpartsom

Kommittén föreslår läkaren skallatt partsställning i psykiatrimål
vilket bl.a. innebär läkaren fåratt starkare ställning i domstolenen
och rätt överklaga domaratt går honom Om läkarensom emot.
överklagar dom tvångsvårdenen att skallom upphöra kommer
patienten fortsätta tvångsvårdasatt till domen vunnit laga kraft. Ett
överklagande från läkaren kommer alltså förlängaatt avsevärt
tvångsvårdstiden.

Jag denna förändringatt mycketanser är olycklig för patienten och
samarbetet mellanatt patient och läkare riskerar skadas. Att behållaatt
god behandlingsallians efter läkarenen överklagatatt dom atten om

tvångsvården skall upphöra kommer mycketatt svårt eller till ochvara
med omöjligt. Sådana överklagningssituationer kommer i fallvärsta

god jordmånatt för framkallavara hat,en att våld och destruktivitet.
Läkarens roll i domstolen lederpartnya honomsom allt längre

bort från portalparagrafen i LPT vårdens syfte.om
För patienten innebär läkarens partsställning ytterligarenya en

försvagning hans redan mycket situation.av Jag inte detsvaga tror att
finns någon rättslig där denannan harprocess såpartenena en svag
och oskyddad ställning i psykiatrimål. Min erfarenhetsom detär att
ofta inte finns någon vid förhandlingen stödjerperson patientenssom
intressen.

Patienten blir ändå utelärrmad till sitt många gångermer okunniga
och föga engagerade offentliga biträde. Genom införa tvåpartspro-att

kan också domstolen avlastacess sig för dessa rättssäker-ansvar ur
hetssynpunkt ofta parodiska tillställningar.

Förslagets negativa konsekvenser för patienten och för relationerna
och klimatet inom vården verkar inte alls beaktade i betänkandet. Det
verkar ha tillkommit på grundmer nit undantag,att, fåutanav
tvåpartsprocess i förvaltningsdomstolarna.

Förslaget läkarens partsställning måsteom givetvis avvisas.
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Särskilt yttrande

SjöbergPetraexpertenav

Psykiskt störd eller psykiskt sjuk

allvarlig psykisk används i både ochBegreppet störning LPT LRV.
Även kommittén använder detta begrepp genomgående i sitt betänkan-
de. Riks-IFS intresseförbundet för Schizofreni har mycket svårt att

detta begrepp, då vi det intryck detacceptera att ett attanser ger av
skulle sig tillfälligt besvär och lättare åkommaröra ett utanom om en
allvarliga konsekvenser för den drabbade. När det gäller schizofreni

inte fråga störning,och andra psykossjukdomar detär utanom en om
omfattande funktionsnedsätt-allvarlig sjukdom förorsakaren som en

ning. Uttrycket därmed felaktiga signaler till dem harsomger
för skall påpekasför vård, service och stöd denna Detansvaret grupp.

erfarenhet psykiska sjuk-särskilt våra medlemmar medatt egen av
domar uttrycket psykiskt störd.har Dessaprotesterat mot personer

nedvärdering svår sjukdom ochbegreppet innebäratt en av enanser
situation. Med anledningdärmed också nedvärdering derasen av egen

användaRiks-IFS årsmöte år 1993 beslutat intedetta har ett attav
stället byta denna denpsykisk störning i ut motutantermen mer

adekvata psykiskt sjuk.termen

tvångsvård enligtförutsättningarna för LPTDe allmänna

betänkandeSåsom vid flertal tillfällen i kommitténsnämnts ett anser
nuvarandealltför svårt få tvångsvård enligt denRiks-IFS det är attatt

psykiskt sjukatvångsvårdslagstiftningen. Vår erfarenhet mångaär att
behovfår den vård de i verkligt Enmänniskor inte är av.som

hälsotillstånd försämrasvård leder ofta tillutebliven att personens
skadartill risken förytterligare, vilket i sin leder att atttur personen

ökar påtagligt. dag tillåterbåde sig själv, anhöriga och andra I man en
tvångsvård.denne in för Dettamänniska bli alltför sjuk innan tas

lidande förrehabilitering och innebärförsvårar ett enormtpersonens
dennes anhöriga.både den psykiskt sjuke och

mycket vikt vid patientensTvângsvårdslagstiftningen lägger stor
i princip har glömt bortintegritet och det tycks tyvärr som om man
märmiskor hanmat ivi har medmänskligt gentemotatt ett ansvar som

medmärmiskorRiks-IFS visvårt situationer. attutsatta somanser
allvarligt psykiskt sjukmåste kunna ingripa och avhjälpa personsen
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oundgängliga vårdbehov, då denna inte själv i ståndär attperson
bedöma sitt bästa. dag finnsI det endasteget mycket begränsatett

så medmänniska sittutrymme föratt dessatasom ansvar personer.
Riks-IFS mycketär orolig för hur situationen i dag. Självklartutser
förespråkar inte Riks-IFS tvångsvård skall användas iatt större
utsträckning vadän verkligen kan nödvändigt. Vårsom anses vara
uppfattning är dentvärtom psykiatriska vården skall skeatt med
patientens samtycke så långt det möjligt, ochär tvångsvård skallatt
komma frågai endast i undantagsfall då har uppenbartettpersonen
vårdbehov och det inte går till stånd vård på frivillig Riks-att väg.
IFS skulle vilja betonaäven anledningen till anhörigaatt att attanser
den psykiskt sjuka skall förin tvångsvård oftast intetaspersonen
primärt de rädda förär hotasär eller trakasserasatt iatt av personen
fråga, grund frustrationutan och kärövermer attav sorg se en
närstående mår så dåligt och försvinna in i sin sjukdom.

Riks-IFS får ofta samtal från förtvivlade anhöriga kämpar försom
få in sina psykiskt sjuka närstående för tvångsvård,att intemen som

lyckas med detta den psykiskt sjuka hartrots att ettpersonen upp-
enbart behov vård inte själv inser detta. Anhöriga får oftaav men
känslan personalen inom psykiatrin inte lyssnar påatt dem och inteav

deras på allvar. Enligt Riks-IFS det viktigttar är personalenoro att
lyssnar på anhöriga, speciellt med tanke på det ofta de anhörigaäratt

bäst känner den sjuka och bäst har lärt sig känna igensom personen
de tidiga tecknen på återinsjuknande.ett

Även kommittén har fått del antal brev, bl.a. frånta ettav
anhöriga, visar hur svårt det få in allvarligtär psykiskt sjukattsom en

för tvångsvård enligt nuvarande lagstiftning. Breven frånperson
anhöriga mycket gripande. Efterär ha läst igenom dessa brev bliratt

mycket konfunderad deöver sjuka inte har tagitsattman personerna
in för tvångsvård. Det måste uppenbart förutsättningarnaattanses vara
för tvångsvård uppfyllda i dessaär skildrade fall. Så har dock inte
uppfattats falletvara

Riks-IFS del svårigheterna medtror få tvångsvårdatt stor atten av
Ävenkan hänföras till brister i tillämpningen lagstiftningen.av

kommittén problemen till del hänför sig till bristeratt istoranser
tillämpningen lagstiftningen.av

Efter ha konstaterat lagen tillämpas på felaktigtatt att detsätt ärett
viktigt föreslå åtgärder för bristerna i tillämpningenatt skall kunnaatt
avhjälpas. Kommittén föreslår förutsättning för LPT-vård skallatt som
gälla patienten skall ha oundgängligt vårdbehovatt inte kanett som
tillgodoses sätt än patienten kvalificeradannat attgenom ges
psykiatrisk dygnetruntvård. Kommittén föreslår vidare detnäratt
gäller patientens inställning till vården så skall tvångsvård endast få
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vård eller det till följd patientenspatienten sigmotsätterges om avom
tillstånd nödvändig vård inte kan medpsykiska kan antas att ges

kommittén har lagt fram kommerpatientens samtycke. Förslagen som
förtydliga hur lagen skall tillämpas. Riks-IFS docki viss mån anser

tillräckliga åtgärder förinte dessa två förändringar kanatt anses vara
tillämpning lagstift-undanröja de brister finns i dagensatt avsom

för den felaktiga till-ningen. Då det finns uppenbar risk atten
lagen kommer fortsätta i framtiden Riks-IFSämpningen ärävenattav

fler åtgärder för avhjälpa bristerna iuppfattning det krävs attatt
råd anvisningartillämpningen, bl.a. borde Socialstyrelsens och ses

i detta avseende.över
dock inte svårigheterna med få tvångsvårdRiks-IFS att attanser

tillämpningen lagstiftningen. Vienbart kan hänföras till brister i av
lagstiftningen utformad. Riks-problemen beror på hur äräventror att

tillräckligt enbart avhjälpa bristernaIFS därför inte det är attattanser
vi lagen behöveri tillämpningen lagstiftningen, även attutan anserav

kan hänföras tillför komma till med problemenändras rättaatt som
möjligheten tilllagstiftningen. Vårt förslag ökautformningen är attav

klar etablerad psykossjukdom ochtvångsvård för harpersoner som en
erfarenheteroch sedan tidigarekända inom psykiatrinär som mansom

får vård. förutsättningarnahur det går för patienten inte Envet avom
för tvångsvård bordeför dessa skall kunna in atttasatt varapersoner

denne fårhälsotillstånd förbättratpatienten kan få sitt avsevärt om
vården uteblir.tillståndet kan försämrasvård eller avsevärtatt om

sådan lösning detRiks-IFS kan tänka sigAnledningen till är attatt en
behandla psykosen vid så tidigtviktigt ingripa ochmycketär ettatt

drabbasförhindra kända psykospatientermöjligt förskede attattsom
viktigtåterfall. mycketalltför svåra och långvariga Det är attav

drabbaslider psykossjukdomförsöka undvika att person som av enen
föråterfall innebär nämligen riskerallvarliga återfall. Ett personensav

återinsjuknandeförsvårar rehabiliteringen. Varjehälsa och nytt
Forskningsvårare sjukdornsperiod.längre ochtenderar även att ge en

försämras flersådan riskerarvisar dessutom attatt prognosen som
patient har.återinsjuknanden en

förtydligarRiks-IFS delsSammanfattningsvis förespråkar att man
lagändringdelsskall tillämpas ytterligare,hur lagen att genom enman

kända psykospatientertill tvångsvård för deökar möjligheten som
i stycketnämns ovan.

ledningsorganisationPsykiatrins

tvångslagstift-psykiatriskaolyckligt denRiks-IFS det är attattanser
ledningsorganisation.psykiatrinsutformningenningen styr av
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Bakgrund

Den januari1 1992 började lagstiftning psykiatrisken tvångsvårdny om
gälla. Lagen 1966:293att beredande sluten psykiatriskom vård i vissaav

fall LSPV två lagar, lagenersattes 1991 128av psykiatrisk tvångs-om
vård LPT och lagen 1991:1 129 rättspsykiatrisk vård LRV.om

l propositionen 1990/91:58 psykiatrisk tvångsvårdom lågm.m., som
till grund för den lagstiftningen, syftetnya med deatt reglerangavs som
föreslogs lagstiftningenatt områdetvar till denanpassa utveckling mot

starkt begränsad användning tvångsvården inomav ägt psykia-som rumÄndamålettrin. med tvångsvård skulle enligt propositionen tillattvara se
den haratt oundgängligt behovett psykiatrisksom vård, efterav som ges

intagning sjukvårdsinrättning, blir i stånden medverka till fortsattaatt
stöd- och behandlingsinsatser i frivilliga former. 1 propositionen framhölls
också skyddet för andraatt särskilt skall beaktas i frågapersoner om psy-
kiskt störda har begått allvarligat.ex. våldsbrott.som

viktigtEtt inslag i den lagstiftningen ökadär rättslig kontrollnya en över
tvångsvården domstolsprövning i föreninggenom med medett system
begränsade vårdtider. Reglerna användning tvång under vården harom av
preciserats. Möjligheten till s.k. konvertering från frivillig vård till tvångs-
vård har behållits begränsats till fall då patient kan befarasmen allvar-en
ligt skada sig själv eller någon annan.

Den lagstiftningen siktar således tillnya minska användningenatt av
tvångsvård och tvångsåtgärder. Konvertering från frivillig vård till tvångs-
vård skall användas restriktivt. Bestämmelserna i LRV syftar också till att
stärka skyddet for andra det s.k. samhällsskyddet.personer,

Regeringen i april 1992 Socialstyrelsen igav uppdrag utvärderaatt
tillämpningen lagstiftningen psykiatrisk tvångsvårdav Social-om m.m.
styrelsen överlämnade den 15 december 1993 till regeringen rapporten
Psykiatrisk tvångsvård effekter lagstiftning.av ny-

Av framgår bl.a. syftetrapporten med lagstiftningenatt i utsträck-stor
ning har uppnåtts. Detta gäller dock inte tillämpningen konverterings-av
bestämmelserna eller tvångsåtgärder vid tvångsvård. Socialstyrelsen fram-
håller emellertid den tid stått tillatt buds för utvärderingen intesom har

underlag for kunnagett bedöma lagstiftningensatt effekter fullt ut.
Mot bakgrund bl.a. Socialstyrelsens utvärdering ladeav regeringen den

23 1995 fram proposition 1994/952194mars vissaen frågorom om
psykiatrisk tvångsvård. 1 propositionen föreslogs bl.a. ändring i lagenen
1991:1 137 rättspsykiatrisk undersökning och vissaom bestämmelsernya
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konstateradeVidarevård.rättspsykiatrisk1991:1129i lagen rege-om
bedömakunnaförutredningsinsatserytterligarekrävdesringen det attatt

har Rege-statsmakternade effekter avsett.och LRVLPT somgerom
tillkallas forbordekommittéparlamentariskdärförmenaderingen att en

tvångsvårdpsykiatrisklagstiftningenöver m.m.att omse
utskottet i sitttillstyrktepropositionenbehandlingsocialutskottetsVid av

hänvisning tillMedförslag.regeringensbetänkande l994/95:SoU23 en
yrkande 1-41994/95:So40motionfrågorna iutgick ifrånutskottet attatt

avstyrkteaviserade utredningen,propositionenden ibehandlaskunde av
behandlings-gälldeyrkandennämnda motion. Dessayrkandena iutskottet

slopad möjlighetfråganstödpersoner,tillsättande attplanering, omav
psykiatrisk kom-tvångsvårdtillfrivillig vårdpatient frånöverföra samten

erfarenheterna denutskottetförutsatteVidarehos länsrätten. att avpetens
hänseendendeutredningsarbetet iibeaktaslagstiftningen togssomnya

ochyrkandena 6 7l994/95:So39, S040motionerna samtiupp
utredningsarbetet.iskulle beaktasyrkande 1l994/95:Ju509

Straffansvars utredningen

för Justitiedepartementettillkallade chefenbemyndigandeEfter regeringens
Straffansvarsutredningen försärskild utredaremaj attden 11 1994 en

1994:39. Utreda-dir.straffrättenden allmännafrågor inomutreda vissa
utformat vadändamålsenligtregelsystemetbl.a.skall äröverväga omren

självförvållatbegått undernågongärningarbedömningen russomavavser
tillfälligeller understörningallvarlig psykiskpåverkaneller under av

skall ocksåskuld. Utredarenråkat inågonsinnesförvirring utan egensom
bör konstruerasför uppsåtnedrenuvarandeden gränsenpröva om

ordning.föreslå lämpligfalloch i sånågot sättannat en
det gällerreformårsverkningarna 1991 närdirektivenI att psy-avanges

belysa detskall därvidUtredarenbeaktas.lagöverträdare måstekiskt störda
vid brottuppsåtsfråganbedömaföreffekterregelsystemetsnuvarande att

gäller brottdetpsykisk störning. Närpåverkanbegått undernågon avsom
sinnesförvirradetillfälligtvaritbegåtts utan egenpersoner somavsom

psykisk störning, skall utredarenallvarlig över-drabbadeskuld eller av en
för skapa ordningi frågakommakanvilka åtgärder attväga somensom

samtidigtlegalitetsprincipen ställerlagstöddetillgodoser krav uppsom
resultat i olika situationer.ändamålsenligtlogiskt ochden leder till ettsom

förvirringstillståndochtillfälligaskallUtgångspunkten pennanentaattvara
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principiellt bör behandlas isätt ansvarshänseende.samma Utredningen
skall också den straffrättsligata problematiken kringupp självförvållad
berusning. Uppdraget skall redovisas den julil 1996.senast

Avgränsningar

denI offentliga debatten har tillämpningen nuvarande lagstiftningav om
psykiatrisk tvångsvård och angränsande regler vid rättspsykiatriska under-
sökningar diskuterats. Det har framförts synpunkter gällande lagstift-att
ning innehåller svagheter kan leda till begåttsom att personer som grova
våldsbrott under tillfällig sinnesförvirring kan dömas till straff fram-som
står alltför lindriga i förhållande till brottetssom straffvärde. Denna fråga
och andra frågor till övervägande del hänförasom är till det straffrätts-att
liga området, såsom frågor brottspåföljdent.ex. överlämnande tillom rätts-
psykiatrisk vård, behandlas i Straffansvarsutredningen. De bör inte ligga
inom denna kommittés uppdrag.

Uppdraget

Utvärdering lagarnaav

En parlamentarisk kommitté tillkallas för utvärdera lagenatt 1991:1128
psykiatrisk tvångsvård LPT och lagenom 1991:1129 rättspsykia-om

trisk vård LRV. Kommittén skall i första hand behandla frågan detom
grundläggande syftet med lagstiftningen har uppnåtts, dvs. använd-om
ningen tvångsvård, tvångsåtgärder konverteringav harsamt minskat i
avsedd utsträckning och patienters rättssäkerhet har stärkts.om Hit hör
också analysera ochatt utvärdera nuvarande regler och tillämpningen av
dessa med avseende på samhällsskyddet, däribland reglerna i LRV vid
utskrivning, permission och s.k. frigång. Kommittén skall överväga om
bestämmelserna överföra patientatt från frivilligom vård till tvångs-en
vård helt kan bort ellertas konvertering kan ske under ökad kontrollom
eller med högre psykiatrisk kompetens.

Om så bedöms möjligt bör kommittén förstaäven göra bedömningen av
effekterna de ändringar i LRV trädde i kraftav den julil 1995.som

propositionI 1994/95:l94 redovisas det i vissa fall kanatt finnas behov
stödpersoneratt ökade möjligheterav få informationges frånatt hälso-
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skall därförKommitténpatienten.Förhållandensjukvårdenoch rörsomom
skalli övrigtsjukvårdenhälso- ochochförtroendenämnderutreda hur

för stöd-underlättarbättrepåstödpersonemakunna informera sättett som
gällandeskallanalysenmed patienten. Ikontakteri deraspersonema
lagstift-det ikommitténskallbeaktas. VidareSekretessregler överväga om

efterStödpersonskall erbjudaspatientermarkeras snarastning kan att en
förutomföras in,möjlighet kandennatvångsvården inlettsdet samtatt om

medi lagen 1990:52och LPT,tvångsvårdslagstiftningen LRV äveni
liderdeni de fallvårdbestämmelsersärskilda av enungeav ungaom

störning.psykisk
tyd-kanbehandlingsplaneringenhur görasKommittén skall överväga

behandlings-ställas påbörvilka kravstärkas i lagligare och samt som
skall uppnås.tvångsvårdensyftet medförplaneringen att

möjliggöraförpsykiatrisk kompetenstillföra länsrättenFrågan attattom
tvångsvård del-beslutenläkarintyg,debedömningaradekvata omsomav

sammanhang skalldettauppdrag. Ikommitténspå, ingår också ivis vilar
bestämmel-tillämpninglänsrätternasoch analyserakommittén beskriva av

kravskall ocksåKommitténpsykiatrimål.sakkunnig i övervägaomserna
mål gäller konver-exempelvis imål,sakkunnigmedverkan i vissapå som

medrättspsykiatrisk vårdupphörandeanmälningarochteringar avom
utskrivningsprövning.särskild

åklagarens be-uppståkankonfliktskall studera den närKommittén som
vårdbe-bedömningchefsöverläkarensochsamhällsskyddetdömning avav

färdigbehandlade intemedicinsktbedömspatienterhovet gör att varasom
Vidare skallför patienten.detta fårkonsekvenservilkakan skrivas ochut

utvisningsbeslutverkställighetproblematiken kringkommittén behandla av
medstöd LRVvårdas medskall utvisasför de avmen sompersoner som

partsställ-också analyseraskallutskrivningsprövning. Kommitténsärskild
psykiatrimål.ningen i

tvångsåtgärderAndra

ochi LRVregleras LPTtvångsåtgärder demandraBehovet än somav
använda andrakunnagäller fråganoch analyseras. Detskall utredas attom

aggressivamycketisoleringfastspänning ochmedicinering,åtgärder än av
patienter.

till-svårigheteranalysera dekommitténskallsammanhangdettaI som
patienter.gäller maniskadetupphov tilltelefon kangången till närge
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Enligt nuvarande regler saknas i princip stöd för förbjuda patienteratt att
använda telefon.

Redaktionell översyn

Socialstyrelsen har i sin utvärdering konstaterat lagstiftningen i vissaatt
avseenden svåröverskådligär vilket leder till vissa tillämpningssvårigheter.
Kommittén skall därför redaktionellgöra lagstiftningenöversynen förav

öka tydligheten ochatt därmed underlätta tillämpningen lagstiftningen.av
Detta gäller frågeställningar i huvudsak processuell karaktär.av Exempel

på sådana frågeställningar bl.a. vidär vilken tidpunkt farligheten skall
föreligga i konverteringssituation, denen innebördennärmare läns-av

delegationrättens permissionsrätten till chefsöverläkarenav och behovet
reglera förfarandetatt sådan delegationav när återtas. Den s.k. åttadagars-

regeln skall också analyseras 35 § LPT.

Vårdavgift

Regeringen har uppmärksammats vissa frågeställningar gäller vård-som
avgift for rättspsykiatrisk vård. I kommitténs uppdrag ingår beskrivaatt
och analysera de principer och regler gäller patientens skyldighetsom att
betala patientavgift vid rättspsykiatrisk vård. Kommittén skall bedöma om
nuvarande regler kan skäliga. Patientemas ekonomiskaanses vara förut-
sättningar i allmänhet och det förhållande rättspsykiatrisk vårdatt är en
brottspåföljd skall då särskilt beaktas. Kommittén skall behandlaäven
frågan kostnadsansvar för rättspsykiatriskom vård till asylsökande. Denna
del uppdraget skall redovisas denav l oktober 1996.senast

Samråd m.m.

Socialstyrelsen får i samband med sin uppföljnings- och tillsynsverksamhet
viktiga erfarenheter frivillig psykiatrisk vård och psykiatriskav tvångsvård.
Regeringen den februari9 1995 Socialstyrelsengav särskilt uppdragett att
genomföra nationell innehållöversyn och kvaliteten i den psykiatriskaav

dettavården. I uppdrag ingår analyseraäven innehålletatt i den rätts-
psykiatriska vården. Mot bakgrund därav skall kommittén under utred-
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medskeskallSamrådSocialstyrelsen. ävenmedsamrådaningsarbetet
Rättsmedicinal-Domstolsverket,Riksåklagaren,Kriminalvårdsstyrelsen,

forRiksförbundetkommunförbundet,SvenskaLandstingsförbundet,verket,
Riks-IFS.hälsamentalsocial och samt

Forfattningsregleringartillförslagdeframskall lägga somKommittén
ställningstaganden.dessföranleds av

ochkommittéersamtligatilldirektivregeringensgällerkommitténFör
och1994:23dir.åtaganden attoffentligautredaresärskilda prövaatt

skallFörslaget1992:50.dir.konsekvenserregionalpolitiskaredovisa
konsekvensernajämställdhetspolitiskaderedovisninginnehållaockså aven

1994:124.dir.
december 1997.den 30uppdragsittslutredovisaskall senastUtredningen

Socialdepartementet



Statens Offentliga utredningar 1998

Kronologisk förteckning

mOmstruktureringarochbeskattning.Fi. 29. 1976årslag immunitetochprivilegier i vissaom. Tänderhelalivet fall UD.översyn.en. -ersättningssystemförnytt vuxentandvård. 30.Utlandsstyrkan.Fö.—
b Välfärdensgenusansikte.A. 31.Detgäller livet. Insatser psykiskaproblemhosmot. Män alltid Nivå- ochorganisationsspecifika barnochpassar ungdomar.. medexempelfrånhandeln.A.processer 32.Rättssäkerhet,vårdbehovochsamhällsskyddvid

Vårt liv kön. Kärlek,ekonomiska och psykiatrisksom tvångsvård.S.resurser. maktdiskurser.A.
Ty makten din Mytenär detrationellaom. arbetslivetochdetjämställdaSverige.A.
Översyn rörelse-ochtillsynsreglerför kollektivaav. försäkringar.Fi
Alkoholreklam.Marknadsföring alkoholdryckerav
ochSystembolagetsprodukturval.
Integritet- Effektivitet- skattebrott.Fi..10.Campusför konst.U.
Friståendeutbildningarmedstatlig tillsyn. inomolika områden.U.
Självdeklarationoch kontrolluppgifter. förenkladeförfaranden.Fi.-

13.Säkrarekemikaliehantering.Fö
14 E-pengar näringsrättsligafrågor.F-.15.Grönanyckeltal Indikatorerför ekologisktett—hållbartsamhälle.M.

När åsikterblir handling. kunskapsöversiktEn om. bemötande medfunktionshinder.S.avpersoner
17 Samordning digital marksändTV. Ku.av.18.En myndighet Fi.gräns en-
19. ochIT regionalutveckling.

120exempelfrån Sverigeslän.K.
20. lT-kommisionenshearing infrastrukturenom

för digitalamedier.Andrakammarsalen,
Riksdagen1997-10-24.K.

2 Problemmedinbäddade inför 2000-skifiet.system. Hearinganordnad kommissionenIT iav
samverkanmedIndustriforbundetoch Statskontoret
1997-11-14.K.

22. Försäkringsgaranti.
Ett garantisystemför försäkringsersättningar.Fi.

23. Statenochexportñnansieringen.N.
24. Fiskeriadministrationeni EU-perspektiv.ett

Översyn ñskeriadministrationen Jo.av m.m.
25. städer.Tre Enstorstadspolitikför helalandet.

4 bilagor.+ st
26.Frånhembränttill Mariakliniken.

fakta ungdomarochsvartsprit.om-
27. ledningsreglerNya for bankaktiebolagoch

försäkringsbolag.Fi.
28. Läkemedeli vårdochhandel.Om säker,flexibelen

ochsamordnadläkemedelsforsörjning.



1998utredningaroffentligaStatens

förteckningSystematisk

UtbildningsdepartementetUtrikesdepartementet
falli vissaprivilegierochimmunitet1976årslag 10konstförCampusom

tillsyn29 medstatligutbildningaröversyn. Friståendeen-
11områden.olikainom

Försvarsdepartementet
Jordbruksdepartementet13kemikaliehantering.Säkrare

EU-perspektiv.30Utlandsstyrkan. iFiskeriadministrationenett
24Översyn ñskeriadministrationenm.m.av

Socialdepartementet
ArbetsmarknadsdepartementetlivetTänderhela - 3vuxentandvård.2 genusansikte.för Välfärdensersättningssystemnytt- organisationsspecifikaalkoholdryckeroch Nivå- ochalltidMarknadsföring MänAlkohoireklam. av passar

4handeln.exempelfrånmedprodukturval.8Systembolagets processer ochekonomiskaKärlek,kunskapsöversikt kön.livhandling. Vårt resurserEnåsikterblir omNär som
16funktionshinder. 5med maktdiskurser.bemötande personerav rationelladetlandet. din Mytenför helastorstadspolitik maktenTy ärstäder.En omTre

6Sverige.jämställdaochdetarbetslivet25bilagor.4 st+
Mariakliniken.tillhembräntFrån Kulturdepartementet26svartsprit.ochungdomarfaktaom- flexibelsäker, 17marksändTV.handel.Omvårdoch digitalLäkemedeli Samordningen av

28läkemedelstörsörjning.samordnadoch handelsdepartementetochNärings-hosproblempsykiskalivet. Insatsergäller motDet
31ungdomar.ochbarn 23exportñnansieringen.ochStaten

samhällsskyddvidochvårdbehovRättssäkerhet,
Miljödepartementettvångsvård.32psykiatrisk

hållbartekologisktförIndikatorernyckeltal ettGröna -Kommunikationsdepartementet 15samhälle.
utveckling.regionalochIT

19län.Sverigesfrånexempel120
infrastrukturenhearingIT-kommisionens om

Andrakammarsalen,medier.digitalaför
200-24.Riksdagen1997-1

2000-skifiet.införinbäddademedProblem system
ikommissionenanordnad ITHearing av

StatskontoretochIndustriförbundetmedsamverkan
211997-11-14.

Finansdepartementet
lbeskattning.ochOmstruktureringar

kollektivatillsynsreglerförÖversyn ochrörelse-av
7försäkringar.

9Skattebrott.Effektivitet-Integritet- kontrolluppgifterochSjälvdeklaration
12förfaranden.förenklade- 14frågor.näringsrättsligaE-pengar- 18myndighetEngräns en-

Försäkringsgaranti.
22försäkringsersättningar.förgarantisystemEtt

ochbankaktiebolagforledningsreglerNya
27försäkringsbolag.



n..ggägs:u7fçmgu.ssm.raa





FRITZES
.l-l-1NTl.IGA

PUBLIKATIONER

POSTADRESS: STOCKHOLM106 47
FAX TF.LEFON:O3-69008-690 91 91. 91 90

fritzes.order@liber.seE-POST:
www.fritzes.seFRxTzEsINTERNETBOKHANDEI.:

ISBN 9 l -38-20864-4
ISSN O375-250X




