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Socialstyrelsen hävdar att en
akut psykiskt sjuk patient en-
dast får kvarhållas på kliniken
om det redan finns ett färdig-
skrivet vårdintyg. Denna tolk-
ning av Lagen om psykiatrisk
tvångsvård strider mot lagens
intention och kan leda till fara
för patienten.

En djupt deprimerad person förs ef-
ter kortare eller längre tids »övertal-
ning» av en orolig, och på grund av va-
kande uttröttad, anhörig till sjukhus för
läkarundersökning och bedömning. Det
framkommer då att personen har långt
gångna självmordsplaner och avsikter
som inte på något vis kan påverkas av
vare sig läkaren eller anhöriga. Perso-
nen kräver att omedelbart få lämna
sjukhuset för att ta sitt liv och reser sig
för att gå.

Trots att jag som doktor bedömer att
det finns en betydande risk att personen
kommer att ta sitt liv har jag – enligt So-
cialstyrelsens lagtolkning – utan ett re-
dan färdigskrivet vårdintyg inget lagligt
stöd i Lagen om psykiatrisk tvångsvård
(LPT) för att hindra personen lämna
sjukhuset. Socialstyrelsen anser att jag
i denna situation måste låta patien-
ten lämna sjukhuset. Den lagligt kor-
rekta åtgärden skulle vara att begära
polishandräckning jämlikt LPT §47,
för att därefter kunna genomföra en un-
dersökning och bedömning av patien-
ten.

LPTs grundintention 
Den grundläggande intentionen

bakom Lagen om psykiatrisk tvångs-
vård (enligt SFS 1991:1128), är att
som ett komplement till Hälso- och
sjukvårdslagen (HSL) ge en laglig
möjlighet att bereda vård till dem som
på grund av allvarlig psykisk störning

saknar förmåga att söka vård eller sak-
nar förmåga att motta den vård som er-
bjuds dem.

Härutöver krävs ett oundgängligt be-
hov av heldygnsvård på psykiatrisk kli-
nik, samt att patienten motsätter sig
vård eller på grund av sitt psykiska till-
stånd inte kan ge uttryck för ett grundat
ställningstagande i frågan. 

Kvarhållningsrätten nämns i LPT §6
som lyder: »Frågan om intagning för
tvångsvård skall avgöras skyndsamt ef-
ter undersökning av patienten, senast 24
timmar efter patientens ankomst till
vårdinrättningen. Patienten får efter be-
slut av tjänstgörande läkare hindras
lämna vårdinrättningen tills frågan om
intagning avgjorts. Ett beslut om intag-
ning får inte grundas på ett vårdintyg
som är äldre än fyra dagar. Beslut om in-
tagning får ej fattas av den som utfärdat
vårdintyget.»

Felaktig tolkning
upphäver intentionen
I lagens förarbeten, proposition

1990/91:58, bilaga 1, (sidan 2470, om
specialmotiveringen till nuvarande LPT
§6 står att »Ett vårdintyg och en förmo-
dan att patienten inte frivilligt stannar
kvar på vårdinrättningen tills frågan om
intagning avgjorts bör i princip kunna
utgöra tillräcklig grund för beslut» (dvs
kvarhållningsbeslut).

Detta betyder, med hänsyn till gäl-
lande syntaxregler, att dessa förutsätt-
ningar kan vara tillräckliga för att fatta
kvarhållningsbeslut, inte att de är obli-
gata för att beslut skall kunna fattas. So-
cialstyrelsens representant i Jönköping
menar dock att skrivningen i förarbete-
na anger en miniminivå av vad som
krävs för kvarhållningsbeslut. Detta,
menar jag, är en felaktig tolkning som
resulterar i att intentionen med LPT
upphävs.

Inte heller i slutbetänkandet från ut-
redningen om tvångspsykiatrin (SOU
1998:32) har granskarna insett att det
här kan finnas ett allvarligt tillämp-
ningsproblem som, om man följer till-
synsmyndighetens nuvarande anvis-
ningar kring kvarhållningsrätten, kan
innebära direkt livsfara och står i direkt
strid med hela denna lags grundläggan-
de intention.

Ersätter man bör med skall i den ci-
terade meningen, blir den syntaktiskt
korrekta innebörden att om det finns ett
vårdintyg och en förmodan att patienten
vill lämna vårdinrättningen innan intag-
ningsbeslut fattats utgör närvaron av
dessa rekvisit att kvarhållningsbe-
slut alltid kan fattas, inte att de är obli-
gata!

Stöd för annan
tolkning
Efter upprepade kontakter med Soci-

alstyrelsen, framför allt regionala till-
synsenheten i Jönköping, och efter per-
sonliga kontakter med Kammarrätten i
Jönköping, samt efter brevväxling med
riksdagsledamoten Barbro Westerholm
(fp) har jag funnit det alltmer angeläget
att öppet diskutera en mer verksamhets-
förankrad, human och i linje med lagens
grundintention gällande tolkning av
LPT än Socialstyrelsens. 

Jag menar att kvarhållningsrätten
som den formuleras i LPT §6 kan an-
vändas i ovan beskrivna exempel och i
liknande situationer. Jag har fått stöd för
denna tolkning vid mina kontakter med
Kammarrätten och vid diskussion med
andra fristående jurister. 

Ytterligare stöd för denna tolkning
beskrivs i LPT §4 där det står att om un-
dersökning för vårdintyg inte kan utfö-
ras med patientens samtycke får patien-
ten tas om hand för undersökning. Be-
slut om sådant omhändertagande får
fattas endast av läkare i allmän tjänst. I
slutbetänkandet från utredningen om
tvångspsykiatrin (SOU 1998:32) före-
slås här en utvidgning till privatanställ-

SoS tolkning av tvångslag
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ra samma sak genom att
begära handräckning av
polis för att återföra perso-
nen till sjukhus.’’



da legitimerade läkare med entrepre-
nörsavtal med landstingen.

Läkares plikt att ge vård
Den allmänna läkarinstruktionen i

SFS 1936:341 ålägger varje läkare att
såvitt möjligt ge den behandling som
patientens tillstånd kräver, vilket man
gör om man håller kvar patienten i ex-
emplet ovan.

När jag läser LPT finner jag ingen-
stans att det står att läkaren endast har
rätt att kvarhålla eller hindra en patient
att lämna vårdinrättningen om det finns
ett färdigskrivet vårdintyg först. Min
slutsats blir således att nuvarande skriv-
ning av lagen tillåter att kvarhållnings-
beslut kan fattas när det finns skälig
grund för detta och utan att vårdintyg
först skall föreligga. 

Jag tror att då §6 främst reglerar frå-
gan om intagning och intagningsbeslut
– som i sig kräver vårdintyg och att två
läkare undersöker patienten för att ett
slutligt intagningsbeslut om tvångsvård
skall kunna fattas – har detta »skymt»
blicken hos tjänstemän på Socialstyrel-
sen. 

Rättssäkerheten ej hotad
En läkare skall efter undersökning

utfärda vårdintyg och en annan skall ef-
ter ny undersökning pröva vårdintygets
giltighet. Utan vårdintyg får man ej ta in
någon på sjukhus mot dennes vilja. 

Dessa rättsäkerhetskrav sätts ej ur
spel om jag i situationen ovan först fat-
tar kvarhållningsbeslut, därefter fortsät-
ter mitt samtal och den påbörjade un-
dersökningen av personen, utfärdar
vårdintyg och ser till att personen blir
omhändertagen. Inom 24 timmar skall
sedan chefsöverläkare eller av denne
särskild delegerad läkare fatta intag-
ningsbeslut efter att ha prövat mitt vård-
intyg.

Lagändring behövs knappast
Barbro Westerholm har uttryckt sitt

stöd för min tolkning [personligt med-
delande, 1998] samt sagt sig vara villig
att motionera om så krävs för en lag-
ändring. Detta senare menar jag ej be-
hövs med en syntaktiskt korrekt tolk-
ning av förarbetena till lagen. 

Enligt de skriftlig a anvisningar som
nått oss från Socialstyrelsen i frågan
skall vi i exemplet ovan låta patienten
gå, med risk för suicid, men försöka för-
hindra samma sak genom att begära
handräckning av polis för att återföra
personen till sjukhus. Man får då hop-
pas på att polisen inte har för mycket an-
nat viktigt att göra så att de hinner fram

i tid. Ån rinner endast 100 meter från
sjukhuset. 

Nödvärnsrätten kan användas vid
akut överhängande fara, men i LPT §1
står att »föreskrifter om psykiatrisk
vård som är förenad med frihetsberö-
vande och annat tvång ges i denna lag».
Det skulle då enligt min erfarenhet kun-
na bli mer frekvent med ingripande en-
ligt nödvärnsrätten än vad som egentli-
gen är nödvändigt.

Litar på k ollegerna
Någon risk för ökade kränkningar av

den personliga integriteten eller någon
urholkning av rättssäkerheten för den
enskilde med min föreslagna tolkning
av kvarhållningsrätten föreligger knap-
past. Jag har nämligen ett gott förtroen-
de för mina kollegers yrkesmässiga
kompetens och personlig integritet.

Tillsynsmyndigheten, i varje fall i min
region, kan ha en annan uppfattning i
den frågan. 

Man får hoppas att vi inte åtalas för
grovt tjänstefel och får fängelsestraff
om vi följer tillsynsmyndighetens bok-
stavstolkning med resultat att patienten
dör. Då Socialstyrelsen i Jönköpingsre-
gionen har som praxis att göra anmälan
till åklagare när läkare inte följer myn-
dighetens anvisningar, får man hoppas
slippa åtal om man tillämpar min före-
slagna tolkning. 

Att man på detta sätt räddar livet på
patienten eller någon annan som patien-
ten kan begå våldshandlingar mot kan
kanske ses som en förmildrande om-
ständighet. Personligen kommer jag att
följa allmänna läkarinstruktionen,
nämnd ovan, och ta eventuella konse-
kvenser av detta.•
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Socialstyrelsen kan upplysningsvis
nämna att styrelsen redan tidigare kon-
fronterats med Brettstams tolkning av
aktuell lagstiftning. Brettstam har fram-
fört sina synpunkter på hur LPT bör tol-
kas till Barbro Westerholm. Barbro
Westerholm har därefter bett Socialsty-
relsen om synpunkter på hur styrelsen
tolkar nämnda bestämmelser.  

Som en kommentar till vad Brett-
stam anför i sin artikel kan därför bifo-
gas vad Socialstyrelsens anfört i svar till
Barbro Westerholm: 

Enligt lagen om psykiatrisk tvångs-
vård (LPT) kan som huvudregel tvångs-
vård endast ges efter en prövning av två
av varandra oberoende läkare. Ett beslut
om intagning för vård enligt LPT får
därför inte fattas utan att ett vårdintyg
har utfärdats.

Vårdintyget skall grundas på en sär-
skild läkarundersökning utförd av legi-
timerad läkare i omedelbar anslutning
till att intyget utfärdas. En sådan under-
sökning får utföras endast om det finns
skäliganledning till det. Vårdintyg får
inte utfärdas för den som är intagen på
en sjukvårdsinrättning för frivillig psy-
kiatrisk vård.

När det gäller de frihetsberövande
åtgärder som kan vidtas innan beslut har
fattats om intagning, skiljer lagstift-
ningen på om vårdintyg har utfärdats el-

ler inte. Regeln om omhändertagande i
4§ andra stycket LPT är tillämplig in-
nan beslut om utfärdande av vårdintyg
har fattats.

Syftet med detta omhändertagande
är att kunna genomföra undersökning
för eventuellt utfärdande av vårdintyg.
Regeln om s k kvarhållning i LPT §6 är
tillämplig efter det att vårdintyg har ut-
färdats.

Tydlig ordalydelse
Att ett kvarhållningsbeslut förutsätter

att det redan utfärdats ett vårdintyg fram-
går tydligt av ordalydelsen i §6. Bestäm-
melsen gäller själva beslutet om tvångs-
intagning, vilket beslut endast kan fattas
efter det att vårdintyg har utfärdats.

Beslut om kvarhållning fattas av
tjänstgörande läkare vid vårdinrättning-
en. Enligt förarbetena till aktuell lag-
stiftning (proposition 1990/91:58, si-
dan 248) kan ett beslut om kvarhållning
fattas utan att det föregås av någon mer
ingående prövning. Det anges att ett
vårdintyg och en förmodan att patienten
inte frivilligt stannar kvar på vårdinrätt-
ningen i princip bör kunna utgöra till-
räcklig grund för beslut. 

Att vårdintyg utfärdats är emellertid
också en nödvändig grund för kvarhåll-
ning. Efter ett beslut om kvarhållning har
personalen möjlighet att ingripa för att

Kommentar:

Kvarhållningbeslut
förutsätter vårdintyg



hindra patienten att lämna sjukvårdsin-
rättningen eller den del av sjukvårdsin-
rättningen där patienten skall vistas ge-
nom inlåsning eller på annat sätt. 

Beträffande den som redan är inta-
gen på sjukvårdsinrättning för frivillig
vård (vård enligt HSL) föreligger vida-
re en möjlighet till konvertering för
tvångsvård med stöd av LPT §11.

Nödvärn enligt brottsbalken
Förutom ovan nämnda möjligheter

till fr ihetsberövande åtgärder ger LPT
inte lagligt stöd för att tvångsmedicine-
ra eller använda andra tvångsåtgärder
innan beslut har fattats om intagning för
tvångsvård. 

Situationen kan dock vara sådan att
det är försvarligt att vidta åtgärder som
inskränker patientens rörelsefrihet. I
fall av påbörjat eller överhängande
brottsligt angrepp på person eller egen-
dom föreligger rätt till nödvärn enligt
24 kap 1§ brottsbalken, t ex när den som
skall undersökas för vårdintyg utsätter
läkaren för våld. 

I klara nödsituationer är det enligt 24
kap 4§ Brottsbalken möjligt att tvångsbe-
handla och tillgripa andra tvångsåtgärder.
Situationen måste då vara sådan att det
finns en verkligt allvarlig och överhäng-
ande fara för patientens liv eller hälsa. 

Av betydelse för ett ställningstagan-
de till om åtgärden kan anses försvarlig
är härvid patientens psykiska tillstånd
och den typ av åtgärd det gäller (propo-
sition 1990/91:58, sidan 248). Det kan 
t ex gälla patienter med livshotande till-
stånd vid delirium tremens och patien-
ter som allvarligt skadar sig själva. 

Ej r utinmässigt utövande
Eftersom bestämmelsen endast är till-

ämplig i en uppenbar nödsituation kan
den inte åberopas till stöd för rutinmäs-
sigt återkommande åtgärder i hälso- och
sjukvården eller för ett mer långvarigt
tvångsutövande mot patienter. Tvärtom
måste åtgärder med stöd av nödbestäm-
melsen normalt vara av rent tillfällig art. 

Personal som vidtar tvångsåtgärder i
dylika situationer skall tillse att läkare
omgående underställs denna fråga för
prövning (jfr Justitieombudsmannen,
beslut 1994-11-24, dnr 2233-1994).
Den som utan att en »nödsituation» fö-
religger vidtar åtgärder som innebär att
den enskilde hindras från att lämna
vårdinrättningen riskerar att ställas till
ansvar för olaga frihetsberövande. 

Utredningsförslag behandlas
Tvångspsykiatrikommittén har i sitt

slutbetänkande »Rättssäkerhet, vårdbe-

hov och samhällsskydd vid psykiatrisk
tvångsvård» (SOU 1998:32), som över-
lämnades till Socialdepartementet i
mars 1998, bl a diskuterat förhållandet
att det i LPT (och i Lagen om rättspsy-
kiatrisk vård 1991:1129) inte finns nå-
got lagligt stöd för tvångsbehandling el-
ler användning av andra tvångsåtgärder
innan beslut har fattats om intagning för
tvångsvård. 

Utredningen har ansett det otillfreds-
ställande att sådana åtgärder endast kan
vidtas med hänvisning till 24 kap 1§ el-
ler 4§ Brottsbalken och har därför bl a
föreslagit att det i LPT införs bestäm-
melser som medger att  tvångsåtgärder
får vidtas i akuta situationer som upp-
står innan behörig läkare har fattat be-
slut om intagning. Utredningen har fö-
reslagit att det så långt som möjligt pre-
ciseras vilka åtgärder som får vidtas för
att hindra patienten från att lämna vård-
inrättningens område. Även i sådant fall
måste dock vårdintyg redan ha utfär-
dats. Betänkandet är för närvarande un-
der remissbehandling.

Gunnar Fahlberg 
chef för tillsynsstaben,
Socialstyrelsen
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Helt ny bok 
om syndrom!

• Boken ”Mannen bakom syndro-
met” har fått  en helt ny efterföljare:
”Kvinnorna och  männen bakom
syndromen” med 70 artiklar som
publicerats i Läkartidningen under
perioden 1990–1996.Den tar upp
namn som Asperger, Bichat, Fan-
coni och  Waldenström. Här finns
också män  ”bakom metoden”, ex-
empelvis Doppler och Röntgen.

• Denna nya bok omfattar 248 sidor
och är rikt illustrerad, även med
färgbilder. Därtill finns en samman-
ställning (i förminskat utförande) av
de uppskattade tidningsomslag
som hör till serien. Priset är 190 kro-
nor + porto (60 kronor).

---------------------------------------------
Beställ här:

........ ex ”Kvinnorna och männen
bakom syndromen” à 190 kronor +
porto. 
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