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Yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU
2012:17)
Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg
Ärendebeskrivning
Stockholms läns landsting har genom remiss från Socialdepartementet fått
tillfälle att lämna yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU2012:17).
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att överlämna landstingsdirektörens tjänsteutlåtande som remissvar till
Socialdepartementet över betänkandet Psykiatrin och lagen - tvångsvård,
straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) med nedanstående tillägg/
ändringar.
Landstingsrådsberedningens motivering
Utredningen har haft i uppdrag att se över lagarna om psykiatrisk
tvångsvård och rättpsykiatrisk vård och att lämna ett förslag till nytt
lagförslag inom detta område. En utgångspunkt har varit att anpassa
lagstiftningen till de etiska, medicinska och juridiska krav som bör ställas
vid tvångsomhändertagande av personer med psykisk sjukdom.
Lagstiftningen kommer att samlas i en lag och den ska utformas på ett
könsneutralt sätt.
En annan utgångspunkt har varit att staten ska ta över kostnadsansvaret
inom den psykiatriska tvångsvården av psykiskt störda lagöverträdare när
det gäller att upprätthålla samhällsskyddet.
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En grundläggande förutsättning för att psykiatrisk tvångsvård ska kunna
användas är att personen lider av en allvarlig psykisk störning. Dessutom
ska personen ha ett påtagligt behov av psykiatrisk vård. Ett krav om en
gärning ska räknas som ett brott i dessa sammanhang är att personen är
tillräknelig när brottet begicks. Det innebär att en gärning inte ska anses
vara ett brott om den begås av en person med allvarlig psykisk störning.
Stockholms läns landsting tillstyrker utredningens förslag i denna del.
Utredningen föreslår att kravet på oundgängligt behov av psykiatrisk vård
inte längre ska krävas vid psykiatrisk tvångsvård. Det innebär att
tröskelnivån för psykiatriska tvångsvård sänks. Skyldigheten i lagtexten om
att ge tvångsvård ändras från ett får till ett ska.
Stockholms läns landsting anser att en sänkning av intagningskriterierna
för tvångsvård måste göras med stor omsorg. Det kan ge utrymme för ett
större godtycke och öka riskerna att tvångsåtgärder sätts in före annan
psykiatrisk vård. Landstinget anser att kraven på en korrekt tillämpning av
de medicinska riktlinjerna vid bedömningar måste vara mycket höga och att
en hög rättssäkerhet för den enskilde ska gälla.
Om en person som döms till fängelse är föremål för sluten psykiatrisk
tvångsvård får hon inte tas in på kriminalvårdsanstalt enligt utredningens
förslag. Personen ska då vårdas inom den slutna psykiatriska tvångsvården
så länge vårdkriterierna är uppfyllda. En person som vårdas inom öppen
psykiatrisk vård kan tas in på kriminalvårdsanstalt. Stockholms läns
landsting tillstyrker dessa förslag.
De oklarheter som finns i utredningen gällande den psykiatriska vården för
fängelsedömda psykiskt störda måste enligt Stockholms läns landstings
mening klargöras i det fortsatta lagstiftningsarbetet.
Utredningens föreslag om att det ska vara möjligt att gripa in tidigt i
sjukdomsprocessen med tvångsåtgärder kan vara humant. Sådana åtgärder
kan minska mänskligt lidande och kan förkorta vårdtiderna. Stockholms
läns landsting tillstyrker att tvångsåtgärder ska kunna sättas in tidigt.
De förändrade intagningskriterier för psykiatrisk tvångsvård, som
utredningen föreslår, kommer sannolikt att innebära att fler personer blir
föremål för sådan vård. Fler patienter kan också komma att överföras från
kriminalvården till den psykiatriska tvångsvården.
Stockholms läns landsting anser att utgångspunkten för all lagstiftning med
tvång inom vården måste utgå från den enskildes behov av skydd men även
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från samhällets behov av att skyddsåtgärder vidtas t ex anhörigas rätt till
skydd. Det är viktigt att den enskilde personens rättssäkerhet garanteras då
det är fråga om en tvångslag.
Stockholms läns landsting anser att utredningen borde sett över all
lagstiftning inom vård- och omsorgsområdet där det finns inslag av tvång.
Det är av stort värde om lagstiftningen av tvångsinslag samordnades och
utformades på ett likartat sätt inom olika lagstiftningar.
Det är enligt Stockholms läns landstings mening av stor vikt att
lagstiftningen utformas så att det inte uppkommer tveksamheter när det
gäller ansvaret för patienter med allvarlig psykiatrisk diagnos och samtidigt
missbruk. Samverkan mellan olika instanser bör inte försvåras genom
lagstiftningen. Utredarnas förslag till lagstiftning har dock vissa brister när
det gäller ändamålsenlighet och innebörden i olika termer har inte
samordnats med begrepp i annan lagstiftning.
Utredningen föreslår att kravet i nuvarande lagstiftning om att en person
med enbart utvecklingsstörning inte får utsättas för tvångsåtgärder tas bort.
Stockholms läns landsting anser att det är tveksamt att utvecklingsstörning
ska vara ett tillstånd som i sig ska betecknas som en allvarlig psykisk
störning. Ett vårdalternativ för personer med utvecklingsstörning kan vara
vård inom psykiatrin.
Enligt utredningens förslag ska ett kvarhållningsbeslut fattas omedelbart
efter att ett vårdintyg utfärdats och patienten kommit till vårdinrättningen.
Utan beslut om kvarhållning får inte patienten hållas kvar på
vårdinrättningen mot sin vilja. Frågan om intagning för tvångsvård ska
avgöras efter en undersökning senast 24 timmar efter beslutet om
kvarhållning. Stockholms läns landsting anser dock att frågan om intagning
för tvångsvård, som i nuvarande lagstiftning, ska prövas skyndsamt och
högst inom 24 timmar.
Stockholms läns landsting anser att det är viktigt att Socialstyrelsen utan
dröjsmål ska underrättas av vårdgivaren om patienten spänns fast med
bälte i samband med tvångsåtgärder vid t ex läkemedelsbehandling. Detta
är av stor vikt för patientens rättssäkerhet. Bältesspänning är ett
omfattande ingrepp i patientens integritet och ska - enligt landstingets
mening - alltid anmälas till tillsynsmyndigheten oavsett hur lång tid
patienten hålls fastspänd. Det är viktigt att vårdpersonal är närvarande hela
tiden då en patient är fastspänd. Mobilt bälte bör som utredningen föreslår
användas under en kortare tid (högst 60 minuter).
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Vissa extraordinära tvångsåtgärder kan undantagsvis vara nödvändiga vid
tvångsvården av ett fåtal patienter med ett mycket extremt och
svårhanterligt beteende. Det är viktigt att det finns en rättslig kontroll om
sådana åtgärder sätts in vid dessa synnerligt tunga skäl. Utredningen
föreslår att en Tvångsåtgärdsnämnd inrättas. Nämnden kan tillåta
fastspänning eller avskiljning av patienten. Ett tillstånd ska vara
tidsbegränsat och möjligt att överklaga till allmän förvaltningsdomstol för
patienten. Stockholms läns landsting anser att det är viktigt med en hög
rättsäkerhet vid dessa synnerligt allvarliga fall och tillstyrker att det inrättas
en särskild nämnd som prövar de omfattande och inskränkande åtgärder
som kan behöva vidtas inom sjukvården i dessa fall.
Utredningen föreslår att barns rättigheter förs in i lagstiftningen om den
psykiatriska tvångsvården. Utgångspunkten är att vården ska utgå från
barnets bästa. När en åtgärd rör ett barn ska barnet få information om
vården och ska kunna framföra sina synpunkter. Utgångspunkten är att
barn inte får vårdas tillsammans med vuxna. Stockholms läns landsting
anser att det är av mycket stor vikt att barns särskilda behov beaktas i
lagstiftningen.
Stockholms läns landsting anser att en patient ska kunna vårdas i öppen
psykiatrisk tvångsvård utan att den föregåtts av sluten psykiatrisk vård.
Stockholms läns landsting anser att restriktioner när det gäller
tvångsvårdade patienters användning av telefon och dator bör tillämpas
lika vid alla vårdinrättningar och överstämma med de riktlinjer som gäller
inom kriminalvården. Telefon och dator kan användas för fortsatt brottslig
verksamhet. Dessutom kan sådan utrustning användas för att hota tredje
man vilket måste förhindras. Det är särskilt viktigt med sådana regler vid
enheter där fängelsedömda placeras.
Frågan om psykiatrisk tvångsvård ska kunna bedrivas av annan huvudman
måste utredas mer ingående innan eventuella förändringar vidtas.
Stockholms läns landsting anser att staten måste bära de kostnader som
uppkommer när intagna från kriminalvården genomgår någon form av
psykiatrisk vård inom landstinget.
Stockholms läns landsting anser att de förändringar som utredningen
föreslår är omfattande och de ekonomiska konsekvenserna är stora. De
ekonomiska konsekvensanalyser som redovisas i utredningen är
tveksamma. Utredningen har kraftigt underskattat de kostnader som
landstinget får om utredningens förslag genomförs.
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De förändrade intagningskriterier som utredningen föreslår bör rimligen
medföra att fler personer blir föremål för psykiatrisk tvångsvård liksom ett
förväntat större inflöde av patienter från kriminalvården. Utredningens
antagande om ett oförändrat inflöde av patienter är därför inte rimligt.
Enligt landstingets uppfattning kommer inflödet att öka.
Psykiatrisk tvångsvård för de intagna som dömts till fängelse kommer att
ställa ökade krav på säkerhet. Utredningen föreslår också att de intagna
som begått brott inte ska vårdas tillsammans med patienter som inte begått
brott. Detta kommer enligt landstingets mening att innebära ökade
kostnader. Förslaget om utevistelse har inte kostnadsberäknats.
Utredningen föreslår att utomhusvistelse en timme per dag och i vissa fall
på särskilt avgränsad plats.
Innan utredningens förslag genomförs måste enligt landstingets mening de
ekonomiska konsekvenserna belysas mer ingående och förhandlingar måste
föras mellan landstingssektorn och staten.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 10 oktober 2012
Sammanfattning av betänkandet Psykiatrin och lagen - tvångsvård,
straffansvar och samhällsskydd (SOU2012:17)
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Yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU
2012:17)
Ärendebeskrivning
Stockholms läns landsting har genom remiss från Socialdepartementet fått
tillfälle att lämna yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU2012:17).
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 10 oktober 2012
Sammanfattning av betänkandet Psykiatrin och lagen - tvångsvård,
straffansvar och samhällsskydd (SOU2012:17)
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att lämna landstingsdirektörens tjänsteutlåtande som remissvar till
Socialdepartementet över betänkandet Psykiatrin och lagen - tvångsvård,
straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17).
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Betänkandet består av tre delar, översynen av den psykiatriska
tvångsvårdslagstiftningen, frågan om psykiskt störda lagöverträdare samt
gemensamma frågor. I betänkandet lämnas förslag till nya lagar om
psykiatrisk tvångsvård, om särskilda skyddsåtgärder och om
rättspsykiatrisk undersökning m.m., om ändringar i brottsbalken och
rättegångsbalken samt förslag till vissa följdändringar i ett stort antal andra
lagar.
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Förvaltningen, som begränsar sitt yttrande i första hand till den
psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen och i de andra delarna till de frågor
som närmast berör landstingets verksamhet, är övervägande positiv till de
förslag som läggs fram.
Bakgrund
Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av lagarna om
psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård och att lämna förslag till en
ny lagstiftning på området. En utgångspunkt för utredningens arbete har
varit "att göra lagstiftningen så pedagogisk och lättillgänglig som möjligt
och dessutom anpassad till de etiska, medicinska och juridiska krav som
bör ställas i samband med tvångsomhändertagande av personer med
psykisk sjukdom". Man har också haft att utgå ifrån att en större reform
med utgångspunkt i Psykansvarskommitténs förslag kommer att
genomföras. En ytterligare utgångspunkt för arbetet har varit "att staten
ska ta över ansvaret för de kostnader inom den psykiatriska tvångsvården
av psykiskt störda lagöverträdare som orsakas av kravet på samhällsskydd".
I uppdraget har det ingått ett antal frågor med anknytning till den
psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen.
Överväganden
Samråd har skett med hälso- och sjukvårdsförvaltningen i detta ärende.
Kommentarerna nedan ansluter till betänkandets kapitelindelning.
7.1.1 Översynen av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen
Utredningen föreslår arr lagstiftningen för den psykiatriska tvångsvården
samlas i en lag som ska ges en översiktlig och ändamålsenlig struktur och
indelning samt att bestämmelserna i lagen ska utformas på ett könsneutralt
sätt. Till lagen förs i tillämpliga delar bestämmelser om
besöksinskränkningar för en patient som nu ges i lagen (1996:981) om
besöksinskränkningar vid viss tvångsvård.
Förvaltningen tillstyrker att den aktuella lagstiftningen samlas i en lag och
att lagen på det sätt som föreslagits görs mer översiktlig och könsneutral.
Förvaltningen får dock peka på att en del begrepp i lagtexten inte används
på ett sådant sätt att de överensstämmer med samma företeelse i andra
författningar. Begrepp som uppmärksammats är bland annat vårdplan,
sjukvårdsinrättning och vårdenhet. Detta måste rättas till i den fortsatta
lagstiftningsprocessen.

LS 1205-0733

Stockholms läns landsting

3(17)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2012-10-10

7.1.2. Övergripande principer
Utredningen bedömer att "Även fortsättningsvis ska som huvudregel gälla
att psykiatrisk vård ska ges med patientens samtycke. I de undantagsfall
sådan vård måste ges utan sådant samtycke ska den syfta till att patienten
får nödvändig vård och det stöd som han eller hon behöver. Vården ska
också syfta till att sätta patienten i stånd att frivilligt medverka till
nödvändig vård och ta emot det stöd som han eller hon behöver. En
tvångsåtgärd får endast användas om den står i rimlig proportion till syftet
med åtgärden och under förutsättning att en mindre ingripande åtgärd inte
är tillräcklig (proportionalitetsprincipen). Tvång ska utövas så skonsamt
som möjligt och med största möjliga hänsyn till patienten."
Förvaltningen delar dessa grundförutsättningar.
7.2 Förutsättningar för intagning till psykiatrisk tvångsvård
m.m. 7.2.1 Allvarlig psykisk störning
Utredningenföreslår att en grundläggande förutsättning för att en person
ska kunna underkastas psykiatrisk tvångsvård liksom hittillslag ska vara att
han eller hon lider av en allvarlig psykisk störning.
Förvaltningen tillstyrker förslaget. Begreppet allvarlig psykisk störning
fungerar väl och bör behållas. Speciell hänsyn måste tas till de personer
som också har missbruksproblematik och det är viktigt att formuleringarna
i lagen inte ger utrymme för tveksamheter när det gäller ansvaret för
grupper med mer än en allvarlig diagnos såsom psykossjukdom och
missbruk. Missbruksutredningens förslag och dess resultat bör beaktas i
detta sammanhang på ett sådant sätt att man inte försvårar samverkan
mellan aktuella instanser.
7.2.2 Det särskilda undantaget för utvecklingsstörning
Utredningenföreslår att nuvarande undantag som innebär att psykiatrisk
tvångsvård inte får ges om personens psykiska störning utgör enbart en
utvecklingsstörning, tas bort.
Förvaltningen ser principiellt inte skäl till att det speciella undantaget ska
finnas kvar. Personer med utvecklingsstörning bör under samma
förutsättningar som alla andra kunna få tvångsvård vid allvarliga psykiska
sjukdomssymtom. Det finns trots detta en stor tveksamhet med hänsyn till
de praktiska konsekvenser det i värsta fall kan få för individer i den berörda
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gruppen. Ett borttagande innebär en risk för att dessa individer i avsaknad
av andra bättre alternativ hänvisas till psykiatrin och psykiatrisk slutenvård
i stället för mer adekvata åtgärder som möter hans eller hennes komplexa
omvårdnadsbehov.
Det resonemang som förs (s.365) där man beskriver att "för personer med
tillstånd inom autismspektrat kan komplicerade händelseförlopp skapa stor
stress och krisreaktioner som ger upphov till symtom och beteende som
kräver ett mer avancerat omhändertagande än vad som normalt sett kan
tillhandahållas inom ramen för en LSS-insats" är helt riktigt men det kan
tyckas vara en tveksam väg att lösa detta genom att öppna upp för möjlighet
till tvångsvård. ^v^igt förvaltning en är det viktigt att man i den fortsatta
lagstiftningsprocessen inte väljer den lätta vägen när det gäller autism
genom att låta detta tillstånd ingå som ett exempel på allvarlig psykisk
störning. Förvaltningen menar att förutsättningen för ett genomförande av
ett borttagande måste följas av lagbestämmelser och ett förhållningssätt
som garanterar de berörda personernas rättssäkerhet med tanke på den
utsatthet de berörda lever i. Det fmns med förslaget en risk att dessa
individer i avsaknad av andra och bättre alternativ bara erbjuds psykiatrin
och den psykiatriska slutenvårdens hjälp. Målgruppen behöver som regel
insatser från flera olika aktörer och således från flera olika huvudmän.
Gränsdragningen mellan dessa måste tydliggöras för att ge dem det berör
den bästa vården eller omvårdnaden.
7.2.3 Samtycke till vård och överväganden om frivilliga
vårdalternativ
Utredningenföreslår att nuvarande krav för att få ge psykiatrisk
tvångsvård ska kompletteras med villkor om att sådan vård ska ha föregåtts
av att frivillig vård har prövats utan framgång eller att det är uppenbart
utsiktslöst att pröva sådan vård. Detta ska komma till tydligare uttryck i
lagtexten.
Förvaltningen har inga invändningar mot förslaget.
7.2.4 Behov av psykiatrisk vård
Utredningen föreslår att psykiatrisk tvångsvård ska ges om patienten lider
av en allvarlig psykisk störning och till följd av denna störning har ett
påtagligt behov av psykiatrisk vård. Ett påtagligt behov av psykiatrisk vård
föreligger om det är sannolikt att patienten kan få sin psykiska
funktionsförmåga avsevärt förbättrad genom att vård kommer till stånd
eller avsevärt försämrad om vård uteblir, eller utgör en påtaglig fara för sitt
eget eller andras liv eller hälsa. För beslut om psykiatrisk tvångsvård ska
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således inte längre krävas att patienten har ett oundgängligt behov av
psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att
patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk
dygnetruntvård. Genom begreppet psykisk funktionsförmåga markeras att
man vid bedömningen, utöver den påverkan som vården kan få för det
psykiatriska tillståndet, även ska väga in den effekt som vården kan
förväntas medföra för den enskildes möjligheter att kunna samspela med
omgivningen på ett psykosocialt adekvat sätt.
Förvaltningen tillstyrker utredarens förslag då det måste anses som mer
humant att gripa in i ett tidigare skede i sjukdomsprocessen för att
därigenom spara mänskligt lidande och förhoppningsvis förkorta vårdtiden.
Förvaltningen vill emellertid samtidigt peka på den ökade risken den lägre
tröskeln innebär för att tvångsvård ses som enda alternativet när andra
typer av insatser egentligen vore mer på sin plats. Risken för att övergången
till rekvisitet påtagligt behov öppnar upp för större godtycke och risk för
ökat icke adekvat utnyttjande av tvångsvård måste således förebyggas.
När det gäller återinförandet av den s.k. specialistindikationen -förbättrad
genom vård eller försämrad om vård uteblir, som fanns i den före
nuvarande lag om psykiatrisk tvångsvård, lag (1966:293) om beredande av
sluten psykiatrisk vård i vissa fall (6 § jfr med 1 § första stycket a)), bör i det
fortsatta lagstiftningsarbetet övervägas om den kvalificerade bedömningen
av frågan om patienten förbättras genom vård eller försämras om vård
uteblir ska överlåtas till varje legitimerad läkare att ta ställning till eller om
det ska vara förbehållet specialister.
Förvaltningen ifrågasätter utredarens bedömning av vilken effekt de
sänkta intagningskriterierna för tvångsvård kommer att få för den
psykiatriska hälso- och sjukvården i form av ökat inflöde, vårdtider,
kostnader och arbetsbelastning. Enligt förvaltningen grundar den sig på
osäkra antaganden och riskerar därmed att allvarligt underskatta behovet.
7.3 Övergång från frivillig psykiatrisk vård till psykiatrisk vård
med tvång (konvertering)
Utredningen bedömer att nuvarande regler för möjligheten att besluta om
övergång från frivillig psykiatrisk vård till psykiatrisk tvångsvård
(konvertering) bör behållas. Utredningen anför att för ett beslut om
konvertering krävs att den enskilde har ett påtagligt behov av psykiatrisk
vård på grund av allvarlig psykisk störning och att han eller hon utgör en
allvarlig fara för sig själv eller andra. Även nuvarande regler om
obligatorisk domstolsprövning av chefsöverläkarens beslut om konvertering
ska behållas.

LS 1205-0733

Stockholms läns landsting

6(17)
TJÄNSTEUTLATANDE
2012-10-10

Förvaltningen har inga invändningar mot förslaget rörande konverteringar
och anser att det är både rimligt och logiskt att nivån för intagning till
tvångsvård avspeglar sig i bedömningen om konvertering.
7.4 Förfarandet vid intagning - 7.4.1 Kravet på skyndsamhet och
beslut om intagning inom 24 timmar
Utredningenföreslår att en läkare får besluta att en patient, för vilken ett
vårdintyg har utfärdats, ska hållas kvar på vårdinrättningen till dess frågan
om intagning har avgjorts. Kvarhållningsbeslutet ska fattas omedelbart
efter det att vårdintyget har utfärdats och patienten har kommit till
vårdinrättningen. Utan ett beslut om kvarhållning får patienten inte hållas
kvar på vårdinrättningen mot sin vilja. Frågan om intagning för psykiatrisk
tvångsvård ska avgöras efter en undersökning av patienten, senast 24
timmar efter beslutet om kvarhållning. Det ska inte längre krävas att frågan
om intagning ska prövas skyndsamt efter undersökning av patienten.
Tidsfristen om 24 timmar för observation av patienten inför ett beslut om
intagning för tvångsvård bör behållas
Förvaltningen tillstyrker förtydligandet vad gäller kvarhållningsbeslut som
är välkommet ur rättssäkerhetssynpunkt. Däremot kan det lämpliga i
förslaget att ta bort skyndsamhetskravet diskuteras.
7.4.2 Tidsfrist för chefsöverläkarens ansökan hos
förvaltningsrätten om fortsatt psykiatrisk tvångsvård
Utredningen bedömer att nuvarande tidsfrist om fyra veckor innan
chefsöverläkaren måste ansöka hos förvaltningsrätten om fortsatt
psykiatrisk tvångsvård av patienten efter ett beslut om intagning inte bör
ändras.
Förvaltningen delar utredarens bedömning.
7.6.4 Tvångsåtgärder i samband med läkemedelsbehandling
Utredningenföreslår att chefsöverläkaren får besluta att patienten ska
spännas fast med bälte eller hållas fast om det är nödvändigt för att kunna
ge patienten det läkemedel som är nödvändigt med hänsyn till hans eller
hennes psykiatriska vårdbehov. Socialstyrelsen ska utan dröjsmål
underrättas om beslutet.
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Förvaltningen tillstyrker förslaget och menar, inte minst med hänsyn till
patientens rättssäkerhet, att det är bra att de tvångsåtgärder som kan
komma i fråga specificeras.
Däremot ifrågasätter förvaltningen värdet med förslaget om
rapporteringen utan dröjsmål till Socialstyrelsen. En sådan skulle komma
att innebära en markant ökad administration, arbetsbelastning och
kostnad. Förvaltningen menar att underrättelseskyldigheten vid
fastspänning i bälte under én längre tid än fyra timmar (avsnitt 7.6.7) är
tillräcklig i sammanhanget utan att patienternas rättssäkerhet riskeras på
ett avgörande sätt. Någon klar vinst från vårdens eller patientens perspektiv
jämfört med nuvarande rapporteringssystem är svår att se. Bestämmelse
med skyldighet att månadsvis rapportera skulle kunna vara ett alternativ.
7.6.7 Fastspänning
Utredningenföreslår att en patient får kortvarigt spännas fast i bälte om
det finns en omedelbar fara för att han eller hon allvarligt kan komma att
skada sig själv eller någon annan om inte åtgärden vidtas. Fastspänning i
bälte kan förekomma antingen som fastspänning i säng eller som
fastspänning i mobilt bälte. Användning av mobilt bälte får endast tillgripas
som ett alternativ till fysisk fasthållning av patienten och får inte pågå
längre än 60 minuter. Om det finns behov av fortsatt fastspänning av
patienten därefter ska den övergå till fastspänning i säng. Vårdpersonal ska
vara oavbrutet närvarande under hela den tid då patienten hålls fastspänd.
Ett beslut om fastspänning i bälte får gälla i högst fyra timmar. Om det
därefter finns synnerliga skäl får ett nytt beslut om fastspänning fattas och
avse en bestämd längre tid. Socialstyrelsen ska utan dröjsmål underrättas
om en patient spänns fast i bälte under en längre tid än fyra timmar i följd.
Kortare avbrott, t.ex. för toalettbesök, i en fastspänning ska inte innebära
att en ny tidsfrist för åtgärden börjar löpa.
Förvaltningen tillstyrker att det specificeras vad som gäller vid användning
av mobilt bälte och att det ges riktlinjer för dess användning samt att
tidsgränsen tydligt fastställs. Det kan dock enligt förvaltningen diskuteras
hur detaljerad lagen ska vara och om vissa detaljerade
tillämpningsbestämmelser istället hör hemma på en lägre författningsnivå
företrädesvis i en förordning.
7.6.8 Avskiljning
Idag får en patient fysiskt skiljas - avskiljas - från övriga patienter endast
om han eller hon genom aggressivt eller störande beteende allvarligt
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försvårar vården av de andra patienterna. Utredningenföreslår att en
patient ska kunna avskiljas inte bara när han eller hon genom aggressivt
eller störande beteende allvarligt försvårar vården av de andra patienterna
utan också när det är nödvändigt av hänsyn till patientens egen vård.
Förvaltningen menar att det framstår som både förståeligt och relevant att
möjligheten till avskiljande av patient införs även när det är nödvändigt av
hänsyn till patientens egen vård men att hänvisning bestämmelsen
möjligen kan ge upphov till olika tolkningar. I betänkandet hänvisas som
exempel till den situationen att en svårt manisk patient behöver ha
begränsning av yttre stimuli för att kunna "varva ner". Förvaltningen vill
peka på att det i det fortsatta lagstiftningsarbetet kan finnas behov av
ytterligare förtydliganden så det inte uppstår praktiska tolkningsproblem
som framförallt missgynnar patienterna.
7.6.9 Inrättandet av ett särskilt dispensförfarande för frågor om
tillåtande av vissa tvångsmedel m.m.
Utredningenföreslår att ett dispensförfarande ska inrättas för att hantera
och få en rättslig kontroll över vissa extraordinära tvångsåtgärder som
undantagsvis kan vara nödvändiga att vidta inom den slutna psykiatriska
tvångsvården mot ett fåtal patienter som har ett mycket extremt och
svårhanterligt beteende. Dispens ska kunna lämnas av en nyinrättad
Tvångsåtgärdsnämnd. Nämnden kan tillåta att fastspänning i bälte och
avskiljning får sker under längre tid än vad som anges i lagen samt att
tvångsmedel av annat slag får användas. Tillstånd får endast lämnas om det
föreligger synnerliga skäl för det utifrån patientens behov av vård eller
risken för att patienten utan vidtagande av åtgärden kan komma att
allvarligt skada sig själv eller andra. Vidare krävs att alternativa åtgärder
som kan anses vara mindre ingripande för patienten är otillräckliga. Ett
tillstånd ska vara tidsbegränsat och vara möjligt att överklaga av patienten
till allmän förvaltningsdomstol.
Förvaltningen har i princip inget att invända mot förslaget men ställer sig
frågande till hur den föreslagna nämnden i praktiken ska kunna utföra sitt
uppdrag.
7.6.10.2 Rätt till förnyad medicinsk bedömning i vissa fall
Utredningen föreslår att Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att
utfärda närmare anvisningar om hur patientens rätt att i vissa fall få en
förnyad medicinsk bedömning ska förstås och tillämpas inom den
psykiatriska tvångsvården.
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Förvaltningen har inga andra invändningar med anledning av förslaget än
påpekandet att det inte får leda till ökade kostnader för landstingen på
grund av ökad administration.
7.6.11 Tvångsåtgärder i den öppna psykiatriska tvångsvården
Utredningen föreslår för att möjliggöra att en patient kan ges nödvändig
behandling med läkemedel utan att han eller hon behöver tas in för sluten
psykiatrisk tvångsvård på en sjukvårdsinrättning, att det ska införas en
möjlighet att vidta vissa uppräknade åtgärder med tvång i den öppna
psykiatriska tvångsvården. En förutsättning för att en patient ska kunna ges
läkemedel mot hans eller hennes egen vilja, är att läkemedelsbehandlingen
är nödvändig för att undvika att patienten allvarligt försämras i sitt
psykiska tillstånd eller för att patienten ska kunna avsevärt förbättras i sitt
psykiska tillstånd.
Förvaltningen konstaterar att den fråga som berörs är mycket
integritetskänslig men ser det som en fördel att det ges visst utrymme till
tvångsåtgärder i öppen vård så att patienten inte ska behövas återintas i
sluten tvångsvård för att åtgärden ska kunna genomföras. Det är positivt att
den psykiatriska vården, med stöd av den nya bestämmelsen, kommer att
kunna hjälpa personer med allvarlig psykiatrisk problematik med mindre
långtgående frihetskränkande tvångsmedel.
Förvaltningen vill samtidigt peka på följande. Förändringen i praktiken
komma att innebära insatser av polis framförallt för att hämta in personer
för medicinering mot deras vilja. Att tvångsmedicineringen skulle kunna
utföras på annan inrättning än där slutenvård ges kommer att medföra
problem dels då patienterna kommer att förknippa denna tvångsbehandling
med mottagningen dels är det problematiskt att i praktiken genomföra
sådana behandlingar inom öppenvården då det många gånger i dessa
situationer av säkerhetsskäl behövs de personalresurser som normalt finns
att tillgå inom slutenvården.
Det är i den praktiska tillämpningen inte realistiskt att kräva psykiatrisk
vårdpersonals medverkan vid alla former av polishandräckning.
Det är enligt förvaltningen helt nödvändigt att det görs ett förtydligande
angående vad som avses med begreppet sjukvårdsinrättning vilket ovan
berörts. Med hänsyn till att det handlar om att med tvång behandla psykiskt
sjuka patienter får det i den praktiska tillämpningen av bestämmelsen inte
råda några som helst oklarheter vad som menas med begreppet
sjukvårdsinrättning.
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Tvångsinjektion ska enligt förslaget kunna beslutas ske även på andra
sjukvårdsinrättningar än där sluten psykiatrisk tvångsvård får ges dvs.
psykiatrisk mottagning och vårdcentral. Förvaltningen ställer sig tveksam
till detta. Frågan om hur läkemedelsadministrationen praktiskt ska ske, ska
t.ex. bältesläggning och fasthållande åläggas personal inom psykiatrisk
öppenvård och primärvård, berörs inte. Om förslaget genomförs måste
denna praktik klargöras.
7.7.2. Öppen psykiatrisk tvångsvård utan föregående sluten
psykiatrisk vård på en sjukvårdsinrättning
Utredningenföreslår att en patient ska kunna bli föremål för öppen
psykiatrisk tvångsvård utan att den har föregåtts av sluten psykiatrisk vård
på en sjukvårdsinrättning. Chefsöverläkaren ska på egen hand kunna fatta
beslut om en patients övergång från sluten till öppen psykiatrisk
tvångsvård. Medgivande av domstol ska dock krävas när en sådan övergång
avser en patient som är eller vid vårdens upphörande kan bli föremål för
särskilda skyddsåtgärder. Vid övergång från öppen till sluten psykiatrisk
tvångsvård, ska även fortsättningsvis krävas medgivande av domstol.
För att möjliggöra att en patient kan ges nödvändig behandling med
läkemedel utan att han eller hon behöver tas in för sluten psykiatrisk
tvångsvård på en sjukvårdsinrättning, ska införas en möjlighet att vidta
vissa åtgärder med tvång i den öppna psykiatriska tvångsvården. De
åtgärder som ska vara möjliga att vidta mot en patient som genomgår
öppen psykiatrisk vård är att hon eller han kan
- hämtas till en sjukvårdsinrättning,
- på en sjukvårdsinrättning ges läkemedel för att upprätthålla sådan
behandling med läkemedel som utgjort ett villkor för att han eller hon kan
genomgå tvångsvård i öppen form,
- underkastas drogkontroll, och
- underkastas kroppsvisitation.
En förutsättning för att en patient ska kunna ges läkemedel mot sin egen
vilja, är att läkemedelsbehandlingen är nödvändig för att undvika att
patienten allvarligt försämras i sitt psykiska tillstånd eller för att patienten
ska kunna avsevärt förbättras i sitt psykiska tillstånd.
I lagen ska föras in en bestämmelse som erinrar om att villkoren inte får gå
utöver vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med vården.
Skyldigheten för behandlande läkare att genom ett inskrivningsmeddelande
underrätta bl.a. kommunens socialtjänst om att en person som har skrivits
in i den slutna psykiatriska vården kan komma att behöva insatser från
socialtjänsten eller primärvården efter utskrivning, ska utvidgas och i
princip gälla samtliga patienter som skrivs in i sådan vård. Endast när det
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framstår som uppenbart för behandlande läkare att patienten vid
utskrivning inte är i behov av några insatser från socialtjänsten bör det vara
möjligt att avstå från en sådan underrättelse.
Nuvarande tidsfrist innan betalningsansvaret övergår från landsting till
kommun beträffande en utskrivningsklar patient som vårdas inom den
slutna psykiatriska tvångsvården ska minskas från trettio till femton
vardagar.
Förvaltningen tillstyrker förslaget om att patienter ska kunna bli föremål
för öppen psykiatrisk tvångsvård utan att den har föregåtts av sluten
psykiatrisk vård på en sjukvårdsinrättning.
Däremot avstyrker förvaltningen förslaget att utvidga skyldigheten för
behandlande läkare att genom ett inskrivningsmeddelande underrätta
bland annat kommunens socialtjänst om att en person som har skrivits in i
den slutna psykiatriska vården kan komma att behöva insatser från
socialtjänsten eller primärvården efter utskrivning. Förvaltningen
ifrågasätter om detta är förenligt med bestämmelserna i offentlighets- och
sekretesslagen. Förvaltningen menar att en sådan integritetskränkande
bestämmelse i vart fall inte bör omfatta alla som skrivs in i den slutna
psykiatriska vården.
Förvaltningen noterar att det tycks saknas ett objektivt beslutsunderlag för
en föreslagen lagändring då det gäller betalningsansvarets övergång.
7. 7. 3.3 Rätt för en patient i den slutna psykiatriska
tvångsvården att få vistas utomhus
Utredningenföreslår att det ska införas en rätt för en patient i den slutna
psykiatriska tvångsvården att få vistas utomhus minst en timme varje dag,
om det inte finns synnerliga skäl mot det. För en patient som "kan anses
representera en förhöjd säkerhetsrisk" får utomhusvistelsen begränsas till
en för ändamålet särskilt avgränsad plats.
Förvaltningen avstyrker förslaget. Förvaltningen anser i och för sig att det
är angeläget att de som tvångsvårdas får möjlighet att vistas utomhus men
förvaltningen anser inte att det är nödvändigt att detaljreglera i den
föreslagna lagen vad som generellt redan regleras genom bestämmelsen i
hälso- och sjukvårdslagen, 2 a §. Den vård som hälso- och sjukvården
erbjuder skall vara av god kvalitet och uppfylla kraven på en god vård enligt
denna reglering. Detta bör vara tillräckligt i sammanhanget eftersom
nämnda bestämmelse bör innebära att vården strävar efter att även
tvångsvårdade patienters behov av utevistelse tillgodoses. Skulle
bestämmelsen införas måste undantag kunna göras om bland annat
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patientens eget tillstånd inte tillåter det och med hänsyn till ordning och
säkerhet.
7.8.6.1 Handräckning på begäran av chefsöverläkaren
Utredningen föreslår att polismyndigheten på begäran av chefsöverläkaren
ska lämna biträde för att
- föra den som enligt ett utlåtande över en rättspsykiatrisk undersökning
uppfyller förutsättningarna för psykiatrisk tvångsvård till en
sjukvårdsinrättning,
- föra en patient som ges öppen psykiatrisk tvångsvård till en
sjukvårdsinrättning för medicinering med tvång, eller
- förflytta en patient som vårdas på sjukvårdsinrättningen med stöd av
lagen om psykiatrisk tvångsvård.
Utredningen bedömer att polismyndigheten även framöver ska lämna
biträde på begäran av chefsöverläkaren
- för att föra patienten till en sjukvårdsinrättning sedan vårdintyg har
utfärdats,
- för att återföra en patient som har lämnat sjukvårdsinrättningen utan
tillstånd,
- för att återföra en patient till sjukvårdsinrättningen, om han eller hon inte
har återvänt dit sedan tiden för ett tillstånd att vistas utanför inrättningens
område har gått ut,
- för att återföra en patient till sjukvårdsinrättningen om ett tillstånd för
honom eller henne att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område har
återkallats, eller
- för att föra patienten till sjukvårdsinrättningen, om han eller hon inte har
kommit dit sedan domstolen eller chefsöverläkaren har beslutat att han
eller hon ska ges sluten psykiatrisk tvångsvård i stället för öppen psykiatrisk
tvångsvård.
Förvaltningen konstaterar att avsaknaden av regler som medger
handräckning vid förflyttning av tvångsvårdade patienter är en betydande
brist i nuvarande regelverk och tillstyrker förslaget. Det finns från såväl
patientens som personalens synvinkel ett stort behov av att lagstiftningen
kompletteras med ett rättsligt stöd för handräckning i samband med
förflyttningar av tvångsomhändertagna patienter från vårdinrättningar.
7.8.6.4 Skyldighet att lämna uppgifter om patienten
Utredningenföreslår att när chefsöverläkaren, en läkare i allmän tjänst
eller en läkare som enligt avtal med landstinget har till uppgift att utföra
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undersökningar för vårdintyg begär biträde av polismyndigheten, ska
denne utan hinder av sekretess lämna polismyndigheten de uppgifter om
patienten som behövs för planeringen och genomförandet av åtgärden.
Förvaltningen tillstyrker förslaget med hänsyn till vikten av att den
verkställande myndigheten har tillgång till relevant information om den
enskilde och då detta är av avgörande betydelse för myndighetens möjlighet
att göra en korrekt säkerhetsbedömning och för myndighetens
förutsättningar att bemöta den enskilde på ett adekvat sätt. Den
information som behövs för säkerhetsbedömningen har betydelse för att
säkerhetsnivån ska vara tillräckligt hög men också för att säkerhetsnivån
ska kunna avpassas och inte bli onödigt hög något som skulle kunna få både
en stigmatiserande effekt och inverka negativt på den vård som ska ges. Det
är viktigt att betona att det är hälso- och sjukvårdspersonalen som avgör
vilken information som ska lämnas ut. Företrädesvis bör enligt
förvaltningen lämnas uppgifter om personen är vålds- eller flyktbenägen,
har vanföreställningar, tidigare har använt vapen eller annan sådan allmänt
hållen och i sammanhanget användbar och relevant information. Annan
integritetskänslig information såsom närmare om diagnoser m.m. ska
däremot inte lämnas ut.
7.8.6.5 Vårdpersonalens närvaro vid handräckningen
Utredningenföreslår att personal från sjukvårdsinrättningen bör närvara
vid handräckning av en patient inom den psykiatriska tvångsvården och
bedömer att det efter genomförandet av detta förslag bör följas upp att
personal närvarar vid handräckningar inom den psykiatriska tvångsvården
i större utsträckning.
Förvaltningen anser att det, även om det vore önskvärt, inte ter sig
realistiskt att det vid alla tillfällen vid polisinsatserna skulle kunna vara
psykiatrisk personal närvarande. Förvaltningen ställer sig tveksam till
värdet av en uppföljning av ett krav i bör-form.
9.5.4 Tillräknelighet
Utredningen föreslår att tillräknelighet åter ska vara ett krav för att en
gärning ska utgöra brott. Detta innebär att en gärning inte ska utgöra brott
om den begås av någon som till följd av en allvarlig psykisk störning, en
tillfällig sinnesförvirring, en svår utvecklingsstörning eller ett allvarligt
demenstillstånd saknade förmåga att förstå gärningens innebörd i den
situation i vilken han eller hon befann sig. Inte heller ska en gärning utgöra
brott om gärningsmannen hade en sådan förmåga men till följd av en
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allvarlig psykisk störning, en tillfällig sinnesförvirring, en svår
utvecklingsstörning eller ett allvarligt demenstillstånd saknade förmåga att
anpassa sitt handlande efter den. För att en gärning inte ska utgöra brott på
grund av otillräknelighet krävs att det inte är gärningsmannen själv som i
anslutning till gärningen har vållat sin bristande förmåga genom rus eller
något annat sätt. Som en konsekvens av att ett krav på tillräknelighet införs
ska bl.a. bestämmelsen i 30 kap. 6 § BrB, som innehåller en presumtion för
en annan påföljd än fängelse och i vissa fall ett förbud mot fängelse för
allvarligt psykiskt störda lagöverträdare, upphävas.
Förvaltningen tillstyrker utredarens förslag om införande av ett krav på
tillräknelighet för att en otillåten gärning ska utgöra ett brott och för att
gärningsmannen ska kunna ges ett straffrättsligt ansvar. Utifrån ett
rättsäkerhetsperspektiv är det enligt förvaltningen mycket angeläget att det
blir en likvärdig bedömning över landet. Svårigheten för domstolen att
utifrån rättspsykiatrisk utlåtande göra en adekvat och rättssäker
bedömning av den tilltalades tillräknelighet får inte underskattas.
9.7.3 Psykiatrisk tvångsvård för den som har dömts till fängelse
Utredningenföreslår att om den som döms till fängelse är föremål för
sluten psykiatrisk tvångsvård får personen inte tas in i en
kriminalvårdsanstalt för verkställighet av straffet. Domen på fängelse ska
då verkställas genom att den dömde genomgår sluten psykiatrisk
tvångsvård. Rätten ska i domen upplysa om att verkställigheten av
fängelsestraffet ska ske genom sluten psykiatrisk tvångsvård så länge den
dömde uppfyller förutsättningarna för sådan vård.
Utredningens bedömer att den som genomgår öppen psykiatrisk
tvångsvård bör kunna tas in i en kriminalvårdsanstalt för verkställighet av
straffet. Den öppna tvångsvården bör då fortsätta under tiden
verkställigheten sker.
Förvaltningen konstaterar att konsekvenserna för sjukvården inte är
tillfredsställande beräknade vad gäller inflöde, tänkta vårdtider eller
kostnader något som måste göras innan systemet trädet i kraft så att en
tillräcklig dimensionering av resurser genomförts.
En fråga är hur det är tänkt att landstingen ska organisera vården av
fängelsedömda. Enligt förslaget till ny lagstiftning kommer det att ställas
krav på att fängelsedömda i de fall de blir föremål för psykiatrisk
tvångsvård ska placeras på sjukvårdsinrättningar med särskilda krav på
säkerhet. Utredningen klargör dock inte i sitt förslag om avsikten är att
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hälso- och sjukvårdpersonalen kommer att handla på uppdrag av
kriminalvården. Detta måste klargöras liksom vad som ska gälla för
patienter från fängelse som kommer för frivillig vård enligt hälso- och
sjukvårdslagen. Av betänkandet framgår inte heller hur det är tänkt att
verkställigheten av ett fängelsestraff i praktiken ska kunna ske i
kombination med öppen psykiatrisk tvångsvård. De oklarheter somfinnsi
utredningen gällande den psykiatriska vården för fängelsedömda psykiskt
störda lagöverträdare måste klargöras i det fortsatta lagstiftningsarbetet.
17.6.2 Kontroll- och tvångsåtgärder för den som är intagen i
häkte eller kriminalvårdsanstalt och har förts över till
en vårdinrättning för frivillig psykiatrisk vård
Utredningen föreslår att de kontroll- och tvångsåtgärder som är tillåtna
enligt fängelselagen (2010:610) eller häkteslagen (2010:611) i huvudsak ska
få vidtas även när den som är intagen i kriminalvårdsanstalt eller häkte förs
över till en vårdinrättning för frivillig psykiatrisk vård om det är nödvändigt
med hänsyn till ordningen eller säkerheten. Den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen ska inte vara tillämplig i dessa fall.
Förvaltningen konstaterar att det för den praktiska tillämpningen är av
yttersta vikt att det inte råder några tveksamheter för hälso- och
sjukvårdspersonalen om vad som gäller och att detta måste klargöras
genom tydliga anvisningar om hur besluten får fattas och ordningen för
dessa.
19 Säkerhet på och utanför sjukvårdsinrättningen
Utredningen föreslår att vid en sjukvårdsinrättning för sluten psykiatrisk
tvångsvård som på grund av verksamhetens inriktning har särskilda krav på
säkerhet, får vårdgivaren besluta att samtliga som passerar in i lokalen ska
kroppsvisiteras (allmän inpasseringskontroll), om det är nödvändigt för att
upprätthålla säkerheten. Syftet med kontrollen ska vara att söka efter
otillåtna föremål. Kontrollen ska i första hand ske med hjälp av teknisk
utrustning. Beslutet ska vara tidsbegränsat och får inte överklagas.
Utredningen bedömer att de grundläggande bestämmelser som nu ges om
allmän säkerhet i verksamheten ska behållas.
Förvaltningen har inga invändningar mot förslaget. Av utredningen
framgår att behovet av allmän inpasseringskontroll främst bedöms
föreligga vid enheter som bedriver vård inom högsta eller näst högsta
säkerhetsklassen. I de fall man vid dessa enheter även bedriver öppen
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tvångsvård finns behov att även för dessa öppenvårdsenheter få använda
allmän inpasseringskontroll.
Utredningen föreslår att tillämpningsområdet för möjligheten att kunna
besluta om besöksinskränkningar för en patient utvidgas. Ett sådant beslut
ska inte enbart få fattas med hänsyn till vårdens bedrivande eller till
skyddet av andra patienters personliga integritet, utan också av hänsyn till
möjligheten att kunna upprätthålla ordning och säkerhet på
vårdinrättningen. Nuvarande bestämmelser om besöksinskränkningar ges i
lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård. Lagen är
gemensam för flera olika typer av tvångsvård. Bestämmelser som gäller en
patient som genomgår psykiatrisk tvångsvård bryts ur den lagen och förs
till den nya lagen om psykiatrisk tvångsvård.
Förvaltningen tillstyrker att bestämmelsen om besöksinskränkningar
sammanförs med den nya lagen om psykiatrisk tvångsvård då det bör leda
till en förenklad hantering. Att beslutet ska kunna fattas med hänsyn till
möjligheten att kunna upprätthålla ordning och säkerhet på
vårdinrättningen är behövligt och avsaknaden därav är en brist i den
nuvarande regleringen.
19. 4. 3 Förbud mot elektroniska kommunikationstjänster
Utredningenföreslår att tillämpningsområdet för chefsöverläkarens
möjlighet att besluta om att en patient ska förbjudas att inneha utrustning
för eller använda elektroniska kommunikationstjänster utvidgas. En
inskränkning av en patients rätt att använda sådan utrustning ska inte bara
få ske med hänsyn till vården och rehabiliteringen av patienten, eller för att
undvika att någon annan lider skada, utan ska också få grundas på
ordnings- och säkerhetsskäl. Varje beslut om inskränkning måste dock
fattas efter en individuell bedömning i det enskilda fallet.
Förvaltningen har i sak inget att invända men vill peka på de praktiska
problem som påpekats från verksamheterna. Det föreslås att besluten alltid
ska fattas i individuella fall. I betänkandet berörs situationen med att en
patient som har en inskränkning kan tvinga till sig utrustningen från andra
patienter. Många gånger kan problemen med att försöka flytta patienter,
alternativt hitta lösningar utan att inskränka andra patienters rättigheter
vara mycket stora. I de fall man vårdar patienter inom den högsta eller näst
högsta säkerhetsklassen borde man kunna argumentera för möjligheten att,
om det är nödvändigt, istället för individuella beslut kunna fatta generella
beslut på grund av den säkerhetsrisk för både medpatienter och personal
som annars skulle kunna bli fallet.
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19» 5» 3 Fotoförbud
Utredningen föreslår att en rätt införs för vårdgivaren att kunna besluta
om att allmänt fotograferingsförbud ska gälla vid en vårdavdelning som
bedriver psykiatrisk vård. Huvudmannen kan i ett särskilt fall ge tillstånd
till att stillbilder eller rörliga bilder får tas upp. Om upptagningen
innehåller bild av en patient som kan identifieras ska även hans eller
hennes samtycke inhämtas.
Förvaltningen tillstyrker förslaget då det fmns ett behov av en tydlig
bestämmelse.
19. 6. 3 Beslut om kroppsvisitation
Utredningen föreslår att chefsöverläkaren ska få besluta om
kroppsvisitation av en patient som är föremål för öppen psykiatrisk
tvångsvård och som ska inställa sig på en sjukvårdsinrättning för att
medverka vid en domstolsförhandling som ska hållas där. Beslut om
kroppsvisitation ska få fattas vid skälig misstanke om att patienten bär med
sig något farligt föremål som kan äventyra säkerhet och ordning på
sjukvårdsinrättningen eller vid förhandlingen.
Förvaltningen har inga invändningar mot förslaget.
22 Ska psykiatrisk tvångsvård få bedrivas av annan huvudman
än landstingen och Rättsmedicinalverket?
Utredningen bedömer att frågan om psykiatrisk tvångsvård ska få bedrivas
av annan huvudman än landstingen och Rättsmedicinalverket behöver
utredas ytterligare innan förändringar av nuvarande ordning kan
genomföras.
Förvaltningen menar att det med hänsyn till verksamhetens art och den
makt- och myndighetsutövning som den innebär inte finns anledning att
överväga alternativa huvudmän för psykiatrisk tvångsvård. Förvaltningen
ser dock inget hinder mot att en ny utredning överväger detta.
24.7 Ekonomiska konsekvenser
Utredningen betonar att den ekonomiska konsekvensanalysen endast är
antaganden och inte bör betraktas som mer än riktmärken. Utredningen
anser därför att berörda departement och myndigheter inför
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ikraftträdandet av lagändringarna bör tillsätta en organisationsgrupp för att
i detalj planera hur genomförandet av reformen ska ske. En sådan
utredning bör också få i uppdrag att närmare beräkna kostnaderna.
Landstingens kostnader för rättspsykiatri antas minska med 1382 miljoner
kronor. I enlighet med finansieringsprincipen skulle sannolikt de generella
statsbidragen till landstinget minska med samma belopp.
Förvaltningen konstaterar att den reform inom psykiatriområdet som
utredningen föreslår är mycket omfattande. Svårigheterna med att göra en
ekonomisk konsekvensanalys för en så omfattande reform är betydande.
Utredningen uppger att de beräknade kostnaderna endast är antaganden
och bör betraktas som riktmärken samt föreslår att en organisationsgrupp
bestående av berörda myndigheter och departement bör få i uppdrag att
närmare beräkna kostnaderna. Förvaltningen delar uppfattningen att
ekonomiska konsekvenserna bör utredas vidare och vill framhålla det
självklara i att kommuner och landsting får delta i ett sådant arbete. Enligt
förvaltningen har utredningen med stor sannolikhet kraftigt underskattat
landstingens kostnader efter genomförandet av reformen.
Förvaltningen ställer sig tveksam tillfleradelar i den ekonomiska
konsekvensanalys som trots allt redovisas i betänkandet. Detta gäller bland
annat bedömningen om bemanning 2,1 personal per vårdplats i
landstingsdriven psykiatrisk tvångsvård jämfört med 5,9 i särskilda
skyddsåtgärder i sluten form eller 2,4 personal i dagens rättspsykiatri.
Landstingen antas i betänkandet enligt av SKL gjorda beräkningar kunna
minska personaltätheten med tio procent i det nya systemet. Detta är enligt
förvaltningen inte en rimlig bedömning. Vilka personalnivåer som blir
nödvändiga är enligt förvaltningen avgörande för vilka kostnader som blir
aktuella. Förvaltningens uppfattning är att behovet av antalet vårdplatser i
framtiden är kraftigt underskattat.
Förändrade intagningskriterier för psykiatrisk tvångsvård kommer med all
sannolikhet att medföra att fler personer blir föremål för sådan vård. Ett
större inflöde av patienter från kriminalvården kan också förväntas.
Förvaltningen ställer sig därför mycket frågande till utredningens
antagande om ett oförändrat inflöde av patienter. Inflödet torde enligt
förvaltningens uppfattning tvärtom öka. Om det är meningen att
landstingen ska vara ansvariga för det psykiatriska innehållet i särskilda
skyddsåtgärder måste dessa kostnader räknas in i konsekvensanalysen.
Landstingets kostnader är annars underskattade.
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Psykiatrisk tvångsvård för de som dömts till fängelse kommer att ställa krav
på ökad säkerhet, och utredningen föreslår också att intagna som begått
brott inte ska vårdas tillsammans med andra patienter som inte begått
brott. Detta sammantaget kommer att innebära ökade kostnader som inte
har beräknats.
Förslaget om utevistelse har inte kostnadsberäknats.
Många oklarheter kvarstår dessutom beträffande omställningskostnader för
bland annat personal, lokaler samt kompetensutvecklings- och
informationsinsatser. Förvaltningen menar att man i utredningens
konsekvensanalys kraftigt har underskattat kommunsektorns kostnader
efter reformens eventuella genomförande och att den är otillräcklig som
underlag för en så genomgripande förändring. Om förslaget antas måste
enligt förvaltningen nya beräkningar göras och förhandling enligt
finansieringsprincipen genomföras.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016 har
hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med
en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Landstingsdirektör
Anne Runaquist
Chefsjurist
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Uppdraget
Vi har haft i uppdrag att göra en översyn av LPT och LRV samt
lämna förslag till en ny lagstiftning på området. En utgångspunkt
för arbetet har varit att göra lagstiftningen så pedagogisk och lättillgänglig som möjligt och dessutom anpassad till de etiska, medicinska och juridiska krav som bör ställas i samband med tvångsomhändertagande av personer med psykisk sjukdom.
Vi har också haft att utgå ifrån att en större reform med utgångspunkt i Psykansvarskommitténs förslag kommer att genomföras.
En ytterligare utgångspunkt för vårt arbete har varit att staten ska
ta över ansvaret för de kostnader inom den psykiatriska tvångsvården av psykiskt störda lagöverträdare som orsakas av kravet på
samhällsskydd. I vårt uppdrag har det även ingått ett antal frågor
med anknytning till den psykiatriska tvångsvårds lagstiftningen
Betänkandet är indelat i tre delar: Översynen av den psykiatriska
tvångsvårdslagstiftningen, psykiskt störda lagöverträdare och gemensamma frågor.

Översynen av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen
Övergripande principer
Psykiatrisk tvångsvård ska alltid syfta till att sätta patienten i stånd
att frivilligt medverka till nödvändig vård och att få honom eller
henne att ta emot det stöd som han eller hon behöver. En tvångsåtgärd ska endast få vidtas om den står i rimlig proportion till syftet
med en sådan åtgärd och under förutsättning att en mindre ingripande åtgärd inte är tillräcklig. Tvång ska utövas så skonsamt som
möjligt och med största möjliga hänsyn till patienten.
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Lagstiftningens utformning
Vi föreslår att nuvarande två tvångsvårdslagar, LPT och LRV, upphävs och att lagstiftningen för den psykiatriska tvångsvården samlas i en ny lag. Till lagen förs i tillämpliga delar bestämmelser om
besöksinskränkningar för en patient som nu ges i lagen (1996:981)
om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård.
Lagen har strukturerats så att bestämmelser som har ett naturligt samband med varandra hålls ihop inom lagen. För att underlätta för läsaren att finna en viss bestämmelse inleds lagen med en
innehållsförteckning. Lagen delas in i kapitel och förses med mellanrubriker.

Grundläggande förutsättningar för tvångsvård
Vi föreslår att begreppet allvarlig psykisk störning behålls som samlingsbegrepp för att beskriva det grundläggande tillstånd som måste
föreligga hos en person för att han eller hon ska kunna bli föremål
för psykiatrisk tvångsvård.
För att möjliggöra att ett ingripande med stöd av lagen kan ske
något tidigare i en persons sjukdomsförlopp föreslår vi att nuvarande krav på att en person ska ha ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att
patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård, ersätts av ett krav på att patienten ska ha
ett påtagligt behov av psykiatrisk vård till följd av en allvarlig psykisk
störning. Ett påtagligt behov av psykiatrisk vård föreligger enligt
vårt förslag om det är sannolikt att patienten kan få sin psykiska
funktionsförmåga avsevärt förbättrad genom att vård kommer till
stånd eller avsevärt försämrad om vård uteblir (behandlingsrekvisitet) eller om det är sannolikt att han eller hon utgör en fara för
sitt eget eller andras liv eller hälsa (farekvisitetet). V i föreslår att
farekvisitet ska utgöra en egen självständig grund för intagning för
att på så sätt förstärka omgivningsskyddet.
Enligt vårt förslag ska nuvarande undantag, som innebär att psykiatrisk tvångsvård inte får ges om personens psykiska störning utgör
enbart en utvecklingsstörning, tas bort. Härigenom möjliggörs att
bla. personer med störningar inom autismspektrat kan ges vård med
stöd av lagen.
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För att ytterligare markera att tvångsvård enbart ska väljas när
andra hjälpformer inte står till buds eller inte räcker till, ska nuvarande krav kompletteras med villkor om att tvångsvård ska ha föregåtts av att frivillig psykiatrisk vård har prövats utan framgång eller
att det är uppenbart utsiktslöst att pröva sådan vård.

Intagningsförfarandet
Nuvarande ordning för intagning till psykiatrisk tvångsvård behålls
i huvudsak oförändrad. De ändringar som vi föreslår är dels att
kvarhållningsbeslutet ska utgöra starttidpunkt för beräkning av tidsfristen om 24 timmar för frågan om intagning, dels att begreppet
skyndsamt ska tas bort ur den bestämmelse som anger inom vilken
tid frågan om intagning ska avgöras.

Tidsfristen för domstolens prövning
Nuvarande tidsfrist för förvaltningsrätten att avgöra ett mål som
gäller omprövning av psykiatrisk tvångsvård, förlängs från åtta till
femton dagar i det fall redan pågående tvångsvård grundas på ett
beslut av domstol.

Tvångsåtgärder
I den nya lagstiftningen ska det tydligt framgå vilka tvångsåtgärder
som får användas och under vilka förutsättningar det får ske.
Vi föreslår att en patient ska kunna avskiljas inte bara när han eller
hon genom aggressivt eller störande beteende allvarligt försvårar
vården av de andra patienterna, utan också när det är nödvändigt
utifrån patientens egen vård.
Fastspänning i bälte ska endast få ske genom fastspänning i säng
eller genom mobilt bälte. Möjligheten att spänna fast patienten med
en liknande anordning ska tas bort.
Ett dispensförfarande införs för att få en rättslig kontroll över
användandet av vissa tvångsåtgärder som betraktas som "extraordinära lösningar" och som ibland behöver tillgripas inom vården mot
svårt sjuka patienter. Vi föreslår att det för det ändamålet inrättas
en Tvångsåtgärdsnämnd som ska pröva om en sådan åtgärd ska få
vidtas eller inte. Nämnden ska också kunna ge tillstånd till att de
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för fastspänning i bälte och avskiljning gällande längsta tidsfristerna, får överskridas. Tillstånd får endast lämnas om det föreligger
synnerliga skäl för det utifrån patientens behov av vård eller risken
för att patienten utan vidtagande av åtgärden kan komma att allvarligt skada sig själv eller andra. Vidare krävs att alternativa
åtgärder som kan anses vara mindre ingripande för patienten är
otillräckliga. Ett tillstånd ska vara tidsbegränsat och vara möjligt att
överklaga av patienten till allmän förvaltningsdomstol.
Nämndens ordförande ska vara eller ha varit ordinarie domare.
Läkare med specialistkompetens liksom företrädare från patient-,
brukar- och närståendeorganisationer ska vara representerade i nämnden.

Förnyad medicinsk bedömning
Vi föreslår att Socialstyrelsen ska få i uppdrag av regeringen att
utfärda närmare anvisningar om hur patientens rätt att i vissa fall få
en förnyad medicinsk bedömning ska förstås och tillämpas inom
den psykiatriska tvångsvården.

Öppen psykiatrisk

tvångsvård

Enligt vårt förslag ska en patient kunna bli föremål för öppen psykiatrisk tvångsvård utan att sådan vård har föregåtts av sluten psykiatrisk tvångsvård på en sjukvårdsinrättning.
För att åstadkomma att en patient kan ges nödvändig behandling med läkemedel utan att han eller hon behöver tas in för sluten
psykiatrisk tvångsvård, föreslår vi att det ska vara möjligt att vidta
vissa åtgärder med tvång i den öppna psykiatriska tvångsvården. En
åtgärd som ska vara är att patienten under vissa förutsättningar ska
kunna ges läkemedel mot sin vilja på en sjukvårdsinrättning. För att
göra en sådan behandling möjlig ska patienten kunna hämtas till
vårdinrättningen. En förutsättning för att en patient ska kunna ges
läkemedel mot sin vilja är att läkemedelsbehandlingen är nödvändig
för att undvika att patienten allvarligt försämras i sitt psykiska tillstånd eller för att patienten ska kunna avsevärt förbättras i sitt
psykiska tillstånd. Vidare föreslår vi att en patient som ges öppen
psykiatrisk tvångsvård ska ha en skyldighet att underkasta sig drogkontroll.
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Inskrivn ingsm eddelande
Skyldigheten för behandlande läkare att genom ett inskrivningsmeddelande underrätta bl.a. kommunens socialtjänst om att en person som har skrivits in i den slutna psykiatriska vården kan komma
att behöva insatser från socialtjänsten eller primärvården efter utskrivning, ska utvidgas och i princip gälla samtliga patienter som
skrivs in i denna typ av vård. Endast när det framstår som uppenbart för behandlande läkare att patienten vid utskrivning inte är i
behov av några insatser från socialtjänsten bör det vara möjligt att
avstå från en sådan underrättelse.

Tidsfrist för övergång av betalningsansvaret för en utskrivningsklar
patient
Nuvarande tidsfrist innan betalningsansvaret övergår från landsting
till kommun beträffande en utskrivningsklar patient som vårdas inom
den slutna psykiatriska tvångsvården ska minskas från trettio till
femton vardagar.

Byte av vårdform
Vi föreslår att chefs överläkaren ska kunna besluta att en patient ska
övergå från sluten till öppen psykiatrisk tvångsvård. Det ska dock
krävas ett medgivande av domstol när en sådan övergång avser en
patient för vilken det finns ett beslut om att han eller hon ska undergå särskilda skyddsåtgärder. Vid övergång från öppen till sluten psykiatrisk tvångsvård ska även fortsättningsvis krävas medgivande av
domstol.

En rätt till utomhusvistelse
Enligt vårt förslag ska en patient i den slutna psykiatriska tvångsvården ha rätt att vistas utomhus minst en timme varje dag, om det
inte finns synnerliga skäl mot det. För en patient som kan anses
representera en förhöjd säkerhetsrisk får utomhusvistelsen begränsas till en för ändamålet särskilt avgränsad plats.
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Biträde av polis
Vi föreslår att polismyndigheten även framöver ska lämna biträde
för att i ett antal situationer förflytta en patient som är föremål för
psykiatrisk tvångsvård. En begäran om biträde ska få göras endast
om det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan polisens särskilda befogenheter behöver
tillgripas eller om det annars finns synnerliga skäl.
Vid handräckningen av en patient bör personal från sjukvårdsinrättningen närvara.
Möjligheten för polismyndigheten att tillfälligt omhänderta den
som lider av en allvarlig psykisk störning och är farlig för annans
personliga säkerhet eller eget liv eller i övrigt behöver omedelbar
hjälp, ska behållas. V i föreslår dock att reglerna ändras så att det
klart framgår att den omhändertagne inte får tas i förvar. Polismyndigheten ska i stället ha en skyldighet att omedelbart föra den omhändertagne till en sjukvårdsinrättning för en läkarundersökning.

Psykiskt störda lagöverträdare
Våra förslag har sin utgångspunkt i Psykansvarskommitténs

förslag

V i har i vårt arbete utgått från Psykansvarskommitténs förslag och
i dessa gjort nödvändiga uppdateringar och kompletteringar. I betänkandet presenterar vi våra överväganden och förslag i de frågor som
Psykansvarskommittén behandlade och på en del närliggande
områden.
Vår grundsyn på problematiken kring psykiskt störda lagöverträdare är densamma som Psykansvarskommitténs. Vi har dock i en
del frågor valt att argumentera för andra lösningar än de som Psykansvarskommittén stannade för. Detta beror delvis på att det har
skett förändringar i samhället under de ca tio år som har gått sedan
Psykansvarskommittén presenterade sitt förslag. Det beror också
på att vårt utredningsförslag är bredare än det som Psykansvarskommittén hade genom att vi samtidigt gör en översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen.
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Ett krav pä tillräknelighet ska införas
Vi föreslår att tillräknelighet åter ska vara ett krav för att en gärning
ska utgöra brott. Detta innebär att en gärning inte ska utgöra brott
om den begås av någon som till följd av en allvarlig psykisk störning, en tillfällig sinnesförvirring, en svår utvecklingsstörning eller
ett allvarligt demenstillstånd saknade förmåga att förstå gärningens
innebörd i den situation i vilken han eller hon befann sig. Inte
heller ska en gärning utgöra brott om gärningsmannen hade en
sådan förmåga men till följd av en allvarlig psykisk störning, en tillfällig sinnesförvirring, en svår utvecklingsstörning eller ett allvarligt
demenstillstånd saknade förmåga att anpassa sitt handlande efter
den. För att en gärning inte ska utgöra brott på grund av otillräknelighet krävs att det inte är gärningsmannen själv som i anslutning
till gärningen har vållat sin bristande förmåga genom rus eller på
något annat sätt.
Bestämmelsen i 30 kap. 6 § BrB, som innehåller en presumtion
för en annan påföljd än fängelse och i vissa fall ett förbud mot
fängelse för allvarligt psykiskt störda lagöverträdare, ska upphävas.
Frågan om gärningsmannens tillräknelighet bör prövas innan hans
eller hennes uppsåt bedöms. Åklagaren har till uppgift att styrka att
gärningsmannen var tillräknelig och, i förekommande fall, att en gärning utgör brott i de fall gärningsmannen i anslutning till gärningen
har varit otillräknelig men detta har berott på orsaker som han eller
hon själv är ansvarig för, s.k. självförvållade tillstånd. Bedömningen
av frågan, om gärningsmannen var tillräknelig, kommer i huvudsak
att ske mot bakgrund av ett utlåtande över en rättspsykiatrisk undersökning. Man kan säga att det kommer att råda en presumtion för
att gärningsmannen var tillräknelig när han eller hon utförde gärningen.

Bestämning av påföljd för psykiskt störda lagöverträdare
Vi föreslår att överlämnande till rättspsykiatrisk vård ska avskaffas
som självständig påföljd och att normala bestämmelser om påföljdsbestämning ska gälla även för psykiskt störda lagöverträdare som
fälls till ansvar.
Som en förmildrande omständighet vid bedömningen av straffvärdet ska det särskilt beaktas om den tilltalade till följd av en psykisk
störning, en sinnesrörelse eller av någon annan orsak har haft ned-
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satt förmåga att förstå gärningens innebörd i den situation i vilken
han eller hon befann sig eller att anpassa sitt handlande efter en
sådan förståelse eller att kontrollera sitt handlande.
En pågående behandling av en psykisk störning som kan antas
ha samband med brottsligheten ska kunna beaktas som ett särskilt
skäl för val av skyddstillsyn som påföljd i stället för fängelse. Som
särskilt skäl för skyddstillsyn i förening med s.k. kontraktsvård ska
det kunna beaktas om en psykisk störning som kräver vård eller behandling i väsentlig grad har bidragit till att brottet har begåtts. Vid
påföljdsvalet ska rätten i skälig omfattning beakta om den tilltalade
i anslutning till brottet har genomgått eller genomgår frivillig psykiatrisk vård eller psykiatrisk tvångsvård.

Psykiatrisk vård i ett reformerat system
Det är angeläget att de gärningsmän som har ett psykiatriskt vårdbehov får detta tillgodosett på ett så tidigt stadium som möjligt. I
de fall det finns förutsättningar för psykiatrisk tvångsvård bör sådan vård därför komma till stånd utan dröjsmål. Ett antal av de personer som genomgår en rättspsykiatrisk undersökning i fråga om
tillräknelighet bedöms kunna uppfylla de av oss föreslagna förutsättningarna för psykiatrisk tvångsvård. För att möjliggöra att den
enskildes vårdbehov blir tillgodosett i de fallen föreslår vi att det av
ett rättspsykiatriskt utlåtande i fråga om en sådan undersökning ska
framgå att den misstänkte gärningsmannen uppfyller förutsättningarna för psykiatrisk tvångsvård.
Det av stor vikt att psykiatrisk tvångsvård kan fortsätta även i de
fall gärningsmannen döms till fängelse. V i föreslår därför att det av
lagstiftningen uttryckligen ska framgå att den dömde inte får tas in
i kriminalvårdsanstalt för verkställighet av straffet så länge sluten
psykiatrisk tvångsvård pågår. Det är viktigt att det står klart för den
dömde att fängelsestraffet verkställs under tiden som han eller hon
befinner sig inom den slutna tvångsvården. Vi föreslår därför att rätten
i domen på fängelse ska upplysa om att verkställigheten av fängelsestraffet ska ske genom sluten psykiatrisk tvångsvård så länge
det finns förutsättningar för sådan vård.
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Sluten stödenhet - en nyform av verkställighet av fängelse för vissa
lagöverträdare med funktionsnedsättning
Det ska införas en ny form av verkställighet av fängelse, sluten stödenhet, för vissa lagöverträdare med funktionsnedsättning. Sådan
verkställighet ska kunna bli aktuell om den dömde på grund av en
svår utvecklingsstörning, en svår autismspektrumstörning eller någon
annan stor och varaktig psykisk funktionsnedsättning har en så
uttalad kognitiv funktionsnedsättning att han eller hon är i särskilt
behov av det stöd och den service som kan ges vid en sluten stödenhet.
Verksamheten vid en sluten stödenhet ska vara utformad i små
enheter enligt principerna för en bostad med särskild service enligt
LSS. Kriminalvården ska ansvara för verkställigheten av fängelse i
en sluten stödenhet.
Vi föreslår att det är allmän domstol som i domen, i vilken fängelsestraffet döms ut, ska besluta att verkställigheten ska inledas i en
sådan enhet. Kriminalvården ska kunna besluta om sådan verkställighet om det under pågående verkställighet av fängelsestraffet i kriminalvårdsanstalt uppmärksammas att den intagne uppfyller förutsättningarna.
Kriminalvården ska ha en skyldighet att tillsammans med landstinget och kommunen upprätta en individuell plan för den som ska
friges från verkställighet i en sluten stödenhet. I planen ska det redovisas vilka stödinsatser som den dömde är i behov av och vem som
ansvarar för respektive insats.

Särskilda skyddsåtgärder
Det bör finnas en tydlig uppdelning mellan straffrätts ligt ansvar, det
psykiatriska vårdbehovet och intresset för skydd mot fortsatta angrepp mot människors liv eller hälsa. Möjligheten att besluta om
åtgärder i syfte att förhindra att en gärningsman på nytt begår en
allvarlig våldsgärning av allvarligt slag ska därför inte vara en del av
påföljdssystemet, utan en fristående reaktion som är knuten till den
otillåtna gärningen eller brottet. Åtgärderna bör benämnas särskilda
skyddsåtgärder. Regleringen i fråga om sådana åtgärder ska finnas i
en särskild lag.
När man utformar ett system med särskilda skyddsåtgärder är
det viktigt att finna en etiskt godtagbar avvägning mellan å ena
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sidan intresset av skydd och å andra sidan berättigade krav på att de
åtgärder som vidtas -så långt möjligt är proportionerliga i förhållande till den risk man bedömer finns. Det måste också säkerställas
på rättssäkerhet. Åtgärderna ska bygga på respekt för gärningsmannens integritet och människovärde.
Enligt vårt förslag är det i huvudsak den kategori av personer
som i dag döms till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning som ska kunna bli föremål för särskilda skyddsåtgärder.
Detta innebär att särskilda skyddsåtgärder ska kunna beslutas i två
situationer. Den ena situationen är då en gärningsman har begått en
otillåten gärning som inte utgör brott eftersom kravet på tillräknelighet inte är uppfyllt. Den andra situationen är då en gärningsman
ska friges efter att ha undergått ett fängelsestraff på viss tid eller
sluten ungdomsvård efter att ha dömts för ett brott som han eller
hon har begått under påverkan av en allvarlig psykisk störning, en
tillfällig sinnesförvirring, en svår utvecklingsstörning eller ett allvarligt demenstillstånd. I båda situationerna ska det krävas att gärningen har riktat sig mot eller medfört fara för någon annans liv
eller hälsa och att det i straffskalan för det fullbordade brottet inte
var föreskrivet lindrigare straff än fängelse sex månader. Det ska också
krävas att det med hänsyn till gärningsmannens eller den dömdes
psykiska tillstånd, hans eller hennes tidigare begångna gärningar
och omständigheterna i övrigt finns en påtaglig risk för att han eller
hon på nytt begår en gärning som riktar sig mot eller medför fara
för någon annans liv eller hälsa och är av allvarligt slag.
Beslut om särskilda skyddsåtgärder ska fattas av allmän förvaltningsdomstol efter ansökan av åklagare. Vid sin prövning ska förvaltningsdomstolen utgå från vad den allmänna domstolen har funnit
utrett beträffande gärningen. För att betona att särskilda skyddsåtgärder är knutna till en otillåten gärning eller ett brott ska förvaltningsdomstolen kunna besluta om särskilda skyddsåtgärder endast
om allmän domstol antingen genom en dom, som har vunnit laga
kraft, har fastställt att gärningsmannen har begått en otillåten gärning som inte utgör brott eftersom inte kravet på tillräknelighet är
uppfyllt eller i den dom genom vilken gärningsmannen dömdes till
fängelse eller sluten ungdomsvård har beslutat att en prövning i fråga
om särskilda skyddsåtgärder ska ske.
Allmän förvaltningsdomstol ska minst var sjätte månad pröva om
det fortfarande finns förutsättningar för särskilda skyddsåtgärder.
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Det är också allmän förvaltningsdomstol som ska pröva om sådana
åtgärder ska upphöra.
Särskilda skyddsåtgärder ska kunna genomföras i sluten form
eller i öppen form. Åtgärderna ska undergås i den form som är tillräcklig för att syftet med åtgärderna ska kunna tillgodoses. Allmän
förvaltningsdomstol ska kunna besluta att särskilda skyddsåtgärder
i sluten form ska övergå till åtgärder i öppen form samt att åtgärder
i öppen form ska övergå till sluten form.
Vid genomförande av särskilda skyddsåtgärder i sluten form ska
den som är föremål för åtgärderna placeras i en särskild skyddsenhet. Den som är under 18 år ska dock som huvudregel i stället placeras i ett särskilt ungdomshem. Särskilda skyddsåtgärder i sluten
form ska kunna kombineras med öppen psykiatrisk tvångsvård.
Den som undergår särskilda skyddsåtgärder i öppen form ska få
det stöd och den omvårdnad samt underkastas den kontroll som behövs för att syftet med åtgärderna ska kunna tillgodoses. Särskilda
skyddsåtgärder i öppen form ska kunna förenas med villkor avseende bl.a. skyldighet att genomgå nödvändig vård eller behandling eller förbud mot att använda berusningsmedel.
Det ska vara möjligt att vidta vissa kontroll- och tvångsåtgärder
i syfte att upprätthålla ordningen och säkerheten i samband med
genomförandet av särskilda skyddsåtgärder.
Vi föreslår att staten både ska ansvara för systemet med särskilda skyddsåtgärder och stå för genomförandet av åtgärderna. Det
bör vara en uppgift för regeringen att besluta vilken eller vilka myndigheter som bör ha ansvaret för de särskilda skyddsåtgärderna och
hur verksamheten närmare bör organiseras. Enligt vår bedömning
framstår det dock som rimligt att SiS får ha både ansvaret för och
genomföra särskilda skyddsåtgärder för den som genomgår dessa i
ett särskilt ungdomshem.

Psykiatrisk tvångsvärd i samband med ett annat jrihetsberövande
Det ska inte längre ställas upp särskilda (lägre) krav för att det ska
kunna bli aktuellt med psykiatrisk tvångsvård för den som redan är
frihetsberövad genom att vara anhållen, häktad, intagen på en enhet
för rättspsykiatrisk undersökning eller intagen i (eller ska förpassas
till) en kriminalvårdsanstalt eller ett särskilt ungdomshem.
Rättspsykiatrisk vård ska inte längre vara benämning på sådan
psykiatrisk tvångsvård som ges under verkställighet av påföljder
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som innefattar frihetsberövande, under anhållnings- eller häktningstid eller under en rättspsykiatrisk undersökning.

Vissa straffprocessuella frågor
Vid införandet av en tillräknelighetsreglering krävs det vissa straffprocessuella förändringar. Som huvudregel ska frågan om gärningsmannens tillräknelighet avgöras av allmän domstol först efter det
att en rättspsykiatrisk undersökning har gjorts i frågan. Det ska
därför finnas en skyldighet att inleda en förundersökning samt att
väcka åtal även om det finns skäl som talar för att en gärning inte
utgör brott till följd av att gärningsmannen inte uppfyller kravet på
tillräknelighet. Det ska i stämningsansökan anges att det finns sådana skäl. Åklagaren ska kunna besluta om åtalsunderlåtelse även
om det finns skäl som talar för att gärningsmannen inte uppfyller
kravet på tillräknelighet.
Om domstolen finner att gärningsmannen inte uppfyller kravet
på tillräknelighet ska åtalet ogillas. Domstolen ska dessutom genom
en dom fastställa att gärningsmannen har begått en otillåten gärning som inte utgör brott eftersom kravet på tillräknelighet inte är
uppfyllt. På yrkande av åklagaren ska domstolen kunna besluta att
gärningsmannen ska omhändertas i awaktan på att en sådan dom
vinner laga kraft och allmän förvaltningsdomstol kan inleda sin prövning i fråga om särskilda skyddsåtgärder. Ett sådant beslut om
omhändertagande ska dock inte få fattas om det framgår att gärningsmannen inte uppfyller förutsättningarna för särskilda skyddsåtgärder.

Rättspsykiatrisk

undersökning

Det ska införas tre nya former av rättspsykiatriska bedömningar,
vilka som huvudregel ska ingå i en rättspsykiatrisk undersökning.
Bedömningarna ska ta sikte på frågan om gärningsmannens tillräknelighet, förutsättningarna för verkställighet av fängelse i en sluten
stödenhet och förutsättningarna för särskilda skyddsåtgärder. Det
ska avges ett utlåtande för respektive fråga.
Ett utlåtande beträffande gärningsmannens tillräknelighet ska avges av en läkare vid undersökningsenheten eller av någon annan
läkare som huvudmannen för enheten utser. Utlåtanden i övriga typer
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av utlåtanden ska avges av den myndighet som regeringen bestämmer.
Allmän domstol ska i ett brottmål även kunna besluta att hämta
in ett läkarintyg efter en preliminär rättspsykiatrisk undersökning i
fråga om gärningsmannens tillräknelighet eller i fråga om förutsättningarna för särskilda skyddsåtgärder.
Socialstyrelsen ska utöva tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna om kontroll- och tvångsåtgärder i samband med en rättspsykiatrisk undersökning.

Registerfrågor
Vi föreslår att belastningsregistret ska innehålla uppgifter om den
beträffande vilken det genom en dom har fastställts att han eller
hon har begått en otillåten gärning som inte utgör brott eftersom
kravet på tillräknelighet inte är uppfyllt och om den för vilken särskilda skyddsåtgärder har beslutats.

Kontroll- och tvångsåtgärder i samband med en rättspsykiatrisk
undersökning eller när den som är intagen i anstalt eller häkte är
föremål för frivillig psykiatrisk vård
Om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten
ska de kontroll- och tvångsåtgärder som är tillåtna enligt FäL eller
HäL i huvudsak få vidtas även när den som är intagen i kriminalvårdsanstalt eller häkte har förts över till en undersökningsenhet
för rättspsykiatrisk undersökning eller till en vårdinrättning för frivillig psykiatrisk vård. Dessa åtgärder ska kunna vidtas även när en
misstänkt som är på fri fot efter beslut av domstol har tagits in på
en rättspsykiatrisk undersökningsenhet.
I syfte att upprätthålla ordningen och säkerheten vid de rättspsykiatriska undersökningsenheterna ska den som ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning utan att vara frihetsberövad kunna få personliga tillhörigheter omhändertagna, kunna kroppsvisiteras eller
kroppsbesiktigas för eftersökande av otillåtna föremål samt bli föremål för drogkontroll.
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Gemensamma frågor
Skydd för brottsoffer
I syfte att stärka skyddet för brottsoffer föreslår vi att det i lagen
om psykiatrisk tvångsvård införs en bestämmelse som anger att chefsöverläkaren särskilt ska beakta brottsoffers intresse när han eller
hon fattar beslut om placering för patienten.

Säkerhet pä och utanför

sjukvårdsinrättningen

Ett genomförande av våra förslag kommer att innebära att andelen
patienter som erhåller psykiatrisk vård under tid som de avtjänar
verkställighet av fängelse eller sluten ungdomsvård, kommer att
öka. För att säkerhetsnivån i förhållande till dessa personer inte ska
avvika alltför mycket från den säkerhet som gäller inom kriminalvården och inom SiS, föreslår vi att det införs en rätt för vårdgivaren att kunna besluta om allmän inpasseringskontroll vid vissa
vårdavdelningar. Vi betonar samtidigt att den grundläggande säkerheten måste vila på ett dynamiskt säkerhetstänkande.
Vi föreslår vidare att det ska vara möjligt för chefsöverläkaren
att besluta om besöksrestriktioner även av hänsyn till ordning och
säkerhet.
Den möjlighet som Kriminalvården och SiS har i nuläget att
kunna fatta beslut om inskränkningar i förhållande till en patient
som är intagen i kriminalvårds anstalt eller slutet ungdomshem inskränkningar som kan avse rätten att ta emot och skicka försändelser, ta emot besök eller stå i förbindelse med utomstående
genom elektronisk kommunikation - ska behållas. Även nuvarande
regler, som innebär att det är dessa myndigheter som fattar beslut
om permission och frigång för dessa patienter, ska behållas.
I syfte att höja säkerheten föreslår vi också att tillämpningsområdet för chefsöverläkarens möjlighet att kunna besluta om inskränkningar av patientens rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster ska utvidgas. Med vårt förslag ska ett sådant beslut
inte bara kunna grundas på skäl som är hänförliga till vården eller
rehabiliteringen av patienten eller för att undvika att någon annan
lider skada utan också av hänsyn till ordning och säkerhet.
I syfte att möjliggöra att säkerheten kan upprätthållas vid domstolsförhandlingar som äger rum på sjukvårdsinrättningen, föreslår
vi att chefsöverläkaren ska kunna besluta om att en patient som
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genomgår öppen psykiatrisk tvångsvård och som ska närvara vid
förhandlingen, ska kroppsvisiteras. Visitationen ska ske för att kontrollera att patienten inte för in farliga eller olämpliga föremål in på
sjukvårdsinrättningen.

Ett förbud mot fotografering
Vi föreslår att vårdgivaren ska kunna besluta om fotograferingsförbud på en vårdavdelning. Syftet är att skydda patienter från att
ofrivilligt utsättas för kränkande fotografering under vårdtiden.

Samverkan mellan olika huvudmän
Vi bedömer att de ändringar vi föreslår beträffande rekvisiten för
intagning till psykiatrisk tvångsvård, tillsammans med det borttagna
undantaget för personer med utvecklingsstörning, kan leda till att
ungdomar med autism eller störningar inom autismspektrat kan bli
föremål för sådan vård.
Vi bedömer vidare att våra ändrade intagningsrekvisit kan undanröja en del av de gränsdragningsproblem som nu finns mellan L V M
och LPT i förhållande till samsjukliga personer.

Insatser av andra än värdpersonal
Vi förslår att chefs överläkarens skyldighet att lämna ut nödvändiga
uppgifter av betydelse för säkerheten inte bara ska gälla i förhållande till en stödperson utan också omfatta gode män, förvaltare och
kontaktperson.
Vi föreslår också att sekretessreglerna ändras så att uppgift om
en person som erhåller psykiatrisk tvångsvård får lämnas från en
myndighet inom hälso- och sjukvården till en myndighet inom socialtjänsten, om det är befogat att lämna uppgiften av hänsyn till säkerheten för socialtjänstens personal.
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Privatisering av psykiatrisk

tvångsvård

Vi lämnar inte något förslag som innebär att det blir möjligt för annan
än landstingen och Rättsmedicinalverket att bedriva psykiatrisk
tvångsvård.

Kostnader för den rättspsykiatriska värden
Kostnaderna för rättspsykiatrin och de övriga kostnader som sammanhänger med denna typ av vård kan uppskattas till cirka 2,3 miljarder kr för år 2010. De kostnader som har beräknats är, förutom
kostnader för den vård som landstingen bedriver och ansvarar för,
kostnader för den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten,
vissa kostnader inom socialtjänsten för missbruksvård, anpassat boende och sysselsättning samt för transporter. Några säkra slutsatser
i fråga om vilka av dessa kostnader som hänför sig till det s.k. samhällsskyddet inom den rättspsykiatriska vården kan inte dras av tillgängligt material.

Kostnader för genomförandet av värt förslag
Våra beräkningar tyder på att ändringarna rörande tvångsvården inom
allmänpsykiatrin inte kommer att medföra några kostnadseffekter.
Vi baserar detta antagande på att mycket tyder på att antalet vårddagar inom allmänpsykiatrin inte kommer att påverkas av förslagen.
I fråga om kostnader för psykiskt störda lagöverträdare innebär
förslagen, med den fördelning av huvudmannaskap som vi slutligen
stannat för, att landstingens kostnader för psykiatrisk tvångsvård
kommer att minska samtidigt som kostnaderna för Kriminalvården,
kommunerna, Rättsmedicinalverket, SiS och Socialstyrelsen beräknas
öka något. Staten i egenskap av huvudman för genomförandet av de
särskilda skyddsåtgärderna ådrar sig ökade kostnader. Domstolarna
och åklagarväsendet antas på sikt ha oförändrade kostnader.
Vi har också föreslagit inrättandet av två nya myndigheter, Tvångsåtgärdsnämnden och Skyddsåtgärdsmyndigheten.
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