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Sammanfattning 

 

Principiella ställningstaganden: 

 Tvång och vård kan inte förenas. Begreppet ”tvångsvård” bör ersättas av de 
två begreppen tvångsomhändertagande och tvångsbehandling. 

 Tvångsomhändertagande bör i tillämplig utsträckningen regleras på samma 
sätt som nu gäller för tvångsvård. Psykiatrisk tvångsbehandling bör generellt 

förbjudas. 

 Den psykiatriska tvångsvården kan regleras i en enda lag, under förutsättning 

att alla beslut eller föreskrifter om vård avförs från den straffrättsliga 

processen. Frågan om vård skall uteslutande avgöras på medicinska grunder. 

 Straffdömda, psykiskt störda lagöverträdare bör under verkställigheten vårdas 
vid särskilda, rättspsykiatriska enheter och ej blandas med obrottsliga 

patienter. Villkoren bör regleras i särskild lag eller särskilt avsnitt. 

 Kriterierna för ansvarsfrihet bör vara snäva och antalet lagöverträdare som 
bedöms otillräkneliga bör vara mycket lågt. 

 

Övriga synpunkter: 

 Förebyggande tvångsvård (eller tvångsomhändertagande) bör ej tillåtas. 

 Patientens rättsäkerhet måste stärkas vid förhandlingar i förvaltningsrätten. 

 Särskilda villkor vid öppen tvångsvård måste kunna överklagas. 

 Visitation bör alltid ske i vittnes närvaro, med undantag endast i nödfall. 

 Striktare tidsgränser för tvångsmedlen bältesläggning och avskiljning. 

 Användningen av riskbedömningsinstrument vid prövning av särskilda 
skyddsåtgärder måste närmare problematiseras. 

 

 



Tvångsomhändertagande / tvångsbehandling 

Att utöva tvång mot en annan människa innebär alltid en kränkning. Vård, i sin tur, 

blir aldrig framgångsrik utan frivillig samverkan och förtroende mellan vårdgivare 

och vårdtagare. Själva begreppet ”tvångsvård” innehåller därmed två oförenliga 

element och är i grunden en självmotsägelse. 

Vi ser också den myndiga medborgarens suveräna rätt att bestämma över sin egen 

kropp som en grundläggande, mänsklig rättighet. Medicinska tvångsåtgärder kan 

därför bara accepteras för att avvärja hot mot liv och kroppslig hälsa hos människor 

som bedöms otillräkneliga enligt de kriterier som anges i t.ex. 

Psykansvarskommitténs betänkande (SOU 2002:3). 

Med hänvisning till bl.a. ovanstående resonemang anser vi att begreppet (psykiatrisk) 

tvångsvård bör avskaffas och ersättas med de två begreppen (psykiatriskt) 

tvångsomhändertagande och (psykiatrisk) tvångsbehandling. 

Psykiatriskt tvångsomhändertagande bör användas på samma grunder och med 

samma regleringar som idag gäller för psykiatrisk tvångsvård, med undantag för de 

tillämpningar som avser behandling. 

Psykiatrisk tvångsbehandling bör generellt förbjudas. Även med en paternalistisk 

uppfattning om hur psykiatrisk vård bör bedrivas måste man konstatera, att det 

saknas så entydigt positiva resultat av medicinsk-psykiatrisk behandling, att de kan 

motivera tvång. De avsedda effekterna är, tvärtom, ofta djupt diskutabla, och 

behandlingarna har både subjektivt upplevda och fysiskt påvisbara biverkningar av 

mer eller mindre allvarlig art. 

Ett förbud mot tvångsbehandling innebär också, att det måste finnas möjlighet att 

välja slutet omhändertagande utan behandlingstvång, om öppen tvångsvård förenas 

med villkor om behandling. 

I våra kommentarer, nedan, till förslagen om nya, psykiatriska tvångsvårdslagar bör 

alltså begreppet ”tvångsvård” ersättas med begreppet ”tvångsomhändertagande”, 

enligt vårt synsätt . De avsnitt i lagförslagen som uttryckligen eller i praktiken 

innebär föreskrifter om tvångsbehandling bör helt strykas. 

 

Dagsläget med separata tvångsvårdslagar 

Med den idag rådande lagstiftningen har vi i praktiken två former av psykiatrisk 

tvångsvård, nämligen den allmänna, rent medicinskt motiverade vården och den 

rättspsykiatriska vården, som också är en brottspåföljd. Denna uppdelning motiverar 

två separata tvångsvårdslagar. Om däremot psykiatrisk tvångsvård avskaffas som 

brottspåföljd, upphör också grunden för att ha två lagar. Det bör dock betonas, att 

förutsättningen för en enda lag är att alla beslut eller föreskrifter om psykiatrisk 

tvångsvård helt avförs från den straffrättsliga processen. Frågan om psykiatrisk 

behandling skall uteslutande avgöras på medicinska grunder! 

 

Synpunkter / förslag: 

 

1. Vi förordar en gemensam lag om psykiatrisk tvångsvård (eller hellre 

tvångsomhändertagande), oavsett om de människor lagen skall tillämpas på 



är obrottsliga eller lagöverträdare. Den absoluta förutsättningen för vår 

ståndpunkt är emellertid, som ovan nämnts, att frågan om psykiatrisk vård 

helt avförs från den straffrättsliga processen och uteslutande avgörs på 

medicinska grunder. Det innebär att psykiatrisk tvångsvård inte heller får 

föreskrivas av rätten, som inledning av en påföljd till dess en dom vinner laga 

kraft. (En sådan möjlighet innebär ju i praktiken, att rätten på juridiska 

grunder fattar beslut både om att och hur länge ett vårdbehov föreligger!) 

Däremot bör rätten kunna besluta om omedelbar utredning av 

förutsättningarna för psykiatrisk tvångsvård (eller tvångsomhändertagande). 

 

2. En ytterligare förutsättning för att all psykiatrisk tvångsvård (eller 

tvångsomhändertagande) skall kunna regleras i en lag är, att villkoren för hur 

tvångsvård skall förmedlas till lagöverträdare bestäms i en särskild lag eller i 

ett särskilt avsnitt i lagen om psykiatrisk tvångsvård. Under 

verkställighetstiden för en brottspåföljd krävs särskilda säkerhetsåtgärder, 

möjligheter till disciplinära åtgärder osv. Det innebär att även psykiatrisk 

tvångsvård för lagöverträdare måste kunna förmedlas på motsvarande villkor. 

 

Vi anser det samtidigt som självklart, att obrottsliga människor skall slippa de 

säkerhetsproblem, som kan vara förknippade med att vistas tillsammans med 

brottsdömda, och att de dessutom inte skall utsättas för de mer repressiva 

tvångsåtgärder, som kan bli aktuella för brottsdömda människor. 

 

Slutsatsen av dessa resonemang blir, att psykiskt störda lagöverträdare under 

verkställighetstiden bör få vård på särskilda, rättspsykiatriska enheter, skilda 

från de allmänpsykiatriska vårdenheterna, och att brottsdömda och obrottsliga 

patienter inte skall blandas. 

 

3. Vi delar Psykansvarskommitténs uppfattning, att frågan om ansvarsfrihet och 

”otillräknelighet” bör avgöras utifrån mycket snäva och strikta kriterier, och 

att andelen psykiskt störda lagöverträdare, som uppfyller dessa kriterier, bör 

vara mycket liten. I princip bör det vara uppenbart för alla och envar, att en 

lagöverträdare har saknat förmåga att ansvara för sina handlingar, för att 

kriterierna skall vara uppfyllda. Om en lagöverträdare inte kan betraktas som 

otillräknelig vid domstillfället, bör det dessutom presumeras att han inte 

heller var det vid brottstillfället, om det inte kan ställas bortom rimligt tvivel 

att så var fallet. 

 

4. Det har av bl.a. Nationell Psykiatrisamordning (SOU 2006:100) föreslagits, 

att tvångsvård skall kunna tillgripas i förebyggande syfte. Både med 

hänvisning till vår generella kritik mot tvångsbehandling, och p.g.a. 

svårigheterna att avgränsa när en sådan åtgärd skall bli tillämpbar, måste vi 

dock avvisa förslaget. Det lämnar dörren öppen för ett närmast totalt 

godtycke, vilket rimligen strider mot grundläggande, mänskliga rättigheter. 

Tvångsvård (eller hellre tvångsomhändertagande) skall endast kunna 

tillgripas, när ett faktiskt, akut vårdbehov har uppstått. 

 



5. Vid prövning av fortsatt psykiatrisk tvångsvård (eller 

tvångsomhändertagande) i förvaltningsrätt, måste patientens rättssäkerhet 

stärkas i förhållande till den nu rådande ordningen. Patienten bör ha rätt till 

offentligt, juridiskt biträde och en sakkunnig av eget val! 

 

6. De av chefsöverläkaren beslutade särskilda villkoren, vid öppen, psykiatrisk 

tvångsvård, måste kunna överklagas. En enskild person ges annars alldeles 

för stora maktbefogenheter över andra människors liv. Vi vill här påminna 

om, att det finns många skolor och uppfattningar inom den psykiatriska 

vården, och att de villkor en enskild läkare ställer upp inte självklart är de 

rätta eller bästa för patienten. 

 

7. Kroppsbesiktning, och i ännu högre grad visitation, bör alltid ske i vittnes 

närvaro. Undantag bör endast få göras i akuta nödsituationer. 

 

8. Tydligare gränser bör sättas för tvångsmedlen bältesläggning och avskiljning. 

Frågan om hur lång tid sådana åtgärder får tillgripas lämnas alldeles för 

öppen. 

 

9. Hur riskbedömningsinstrument skall användas vid prövning av särskilda 

skyddsåtgärder måste analyseras och regleras tydligare. Omfattande kritik 

kan riktas mot de bedömningsgrunder som används i dessa instrument. I 

synnerhet om och när de tillämpas på individnivå. 

 

I övrigt stöder vi i allt väsentligt de förslag som läggs fram i Psykansvarskommitténs 

betänkande (2002:3). Vi hänvisar också till det yttrande över detta betänkande, som 

lämnades av Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) den 14 juni 2002. 

 

För föreningen RSMH Livet, Göteborg 

 

Hannes Qvarfordt 

 

2010-11-07 


