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Många anmälningar mot läkare
inom psykiatrin gäller frågor om vill-
kor för sluten vård. Ofta är det anhö-
riga som klagar över att förvirrade
eller deprimerade patienter ej be-
dömts behöva sluten vård, något som
inte sällan resulterat i suicid.  I andra
fall anser patienter att de på felakti-
ga grunder blivit utsatta för
tvångsvård och att reglerna för vård
enligt LPA ej följts. Kritiken  kan
även gälla vidtagna tvångsåtgärder
på akutmottagning eller vårdavdel-
ning. Dessa typer av problem illustre-
ras av följande fem fall, som också vi-
sar att Socialstyrelsen och HSAN
ibland bedömer olika, om felhand-
lingar i samband med tvångsvård
skall motivera disciplinpåföljd eller
inte.

Dröjsmål i under-
rättelse om bältes-
läggning
Anmälare: Patienten och Social-
styrelsen
Anmäld: Överläkare vid psykia-
trisk klinik
Orsak: Långvarig bältesläggning
HSAN 862/98

En man infördes av polis, belagd
med handfängsel, till psykiatrisk akut-

mottagning. Han fick injektioner med
neuroleptika och lades i bälte. Han in-
skrevs för tvångsvård av den anmälde
överläkaren och denne beslutade även
om fastspänning med bälte. Nästa dag
överfördes han till annat sjukhus för
fortsatt vård. 

Patienten har anmärkt på vården
och bl a  klagat över fastspänning i bäl-
te utan att man underrättat Socialstyrel-
sen. Av Socialstyrelsens föreskrifter
framgår, att om det finns synnerliga skäl
får en patient hållas fastspänd längre tid
än fyra timmar, men Socialstyrelsen
skall då utan dröjsmål, dvs så snart be-
slutet fattats, underrättas 

HSAN hade två år tidigare beslutat
att inte ta upp frågan om anmälan till
Socialstyrelsen till prövning i sak. Soci-
alstyrelsen överklagade detta beslut,
men kammarrätten gjorde ingen änd-
ring. Regeringsrätten upphävde emel-
lertid kammarrättens dom och HSANs
beslut.

Den anmälde överläkarenhar häv-
dat att det ursprungliga beslutet om bäl-
tesläggning hade fattats av honom, men
att beslutet om att förlänga bältestiden
utöver fyra timmar hade fattats under
jourtid av annan läkare, eftersom han då
själv inte var i tjänst. Det hade då varit
rimligt att denne också ansvarat för rap-
portering till styrelsen.  

Bedömning och beslut
Chefsöverläkaren skall besluta om

fastspänning och skall underrätta Soci-
alstyrelsen, om denna förlängs. Läkare
som fått uppdrag att fullgöra chefsöver-
läkarens uppgifter, skall även fullgöra
sådan rapportering. Den anmälde över-
läkaren var i och för sig skyldig att göra
detta. Eftersom det framkommit att han
slutat sin arbetsdag före den tidpunkt,
då patienten legat fyra timmar i bälte,
var han emellertid inte ansvarig för un-
derrättelsen till Socialstyrelsen och inte
heller ansvarig för att det som inträffat
antecknades i journalen.

Nämnden lämnade anmälan utan åt-
gärd.

Missade anmälan
om förlängd
tvångsvård 
Anmälare: Patienten
Anmälda: Överläkare och under-
läkare vid psykiatrisk klinik
Orsak: Lagligt stöd för
tvångsvård saknades
HSAN 1112/98

En 47-årig kvinna vårdades
tvångsvis på psykiatrisk avdelning för
depression med hög suicidrisk. Hon er-
höll ECT vid sju tillfällen varav två ef-
ter det datum, då tiden för tvångsvården
löpt ut. När patienten fått vetskap om att
det inte längre fanns något lagligt stöd

Ansvarsärenden i korthet

Villkor för 
sluten psykiatrisk vård


