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Abstract  
The gap between help, for people with mental disabilities, with and without consent is in 

Swedish law not as clear as it should be. It isn’t possible to force help onto someone within 

the frame of consensual care even if the person poses a threat to themselves or others, yet in 

this frame people give help without consent. In Sweden people with mental disabilities are 

entitled to care and social interventions. The law makes it clear that consensual care should be 

the primary goal but there are exceptions. There are specific requisites that need to be met for 

it to be legal with non-consensual interventions. In other words most of the help given will be 

given with consent, in which the persons autonomy needs to be fulfilled. 

 

To understand the line between care with and without consent one also needs to understand 

the laws of consensual care and the law about coercive care. Therefore, this essay includes a 

thorough investigation of both the laws about care with consent and coercive care. Other 

material used comes from common practice established by the supreme administrative court 

and commonly used doctrines. 

 

The manner in which consent should be obtained is not established in Swedish law and 

therefore a grey area is created. The gray area is filled with customs and ways people solve 

the problems without legal support when treating people with mental disabilities. To 

investigate this problem this essay uses a legal dogmatic method. The main question in this 

essay is where the line is drawn between care with consent and coercive care in Swedish law. 

The current law is not optimal for people with mental disabilities and therefore there is a need 

for changes in the law to expand the possibilities for coercive care.  
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1. Inledning  
 

1.1 Ämne och problemformulering 

Bland det mest ingripande samhället kan göra mot en individ är att vårda denne mot dennes 

vilja. Att bli tvingad till vård kan vara mycket integritetskränkande och väldigt obehagligt för 

den enskilde. Ibland krävs dock sådana åtgärder för att tillgodose en människas rätt till liv och 

hälsa. I svensk rätt medges tvångsvård av barn, missbrukare och psykiskt sjuka, men bara 

under vissa förutsättningar. Dess förutsättningar för tvångsvård framgår av lag (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, lag (1988:870) om vård av missbrukare i 

vissa fall, LVM, och lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, samt lag (1991:1129) 

om rättspsykiatrisk vård, LRV. 1  Det är endast för dessa grupper och i de situationer som 

anges i dessa lagar som vård kan ges utan samtycke. En grupp som inte uttryckligen omfattas 

i dessa lagar men som ändå har uppmärksammats att utsättas för tvång inom vården är 

personer med psykisk funktionsnedsättning. De vårdas oftast med stöd av lag (1993:387) om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, där vård endast får ske på frivillig väg, det 

vill säga med samtycke. Det kan dock konstateras att personer med psykiska 

funktionsnedsättningar ofta har nedsatt beslutsförmåga vilket gör att frågan om samtycke till 

vård kompliceras. I en sådan kontext väcks frågor angående gränsdragningen mellan frivillig 

vård och vård med tvång.  

 

Under min studietid på juristprogrammet har jag arbetat på en gruppbostad där personer med 

psykisk funktionsnedsättning vårdas med stöd av LSS. Boende i gruppbostad kan erbjudas 

personer som har så stora behov av tillsyn och omvårdnad, att det är nödvändigt att personal 

finns till hands hela tiden. Gruppboenden består av ett mindre antal lägenheter som är 

samlade kring gemensamma utrymmen. En fast personalgrupp ska täcka de boendes hela 

stödbehov såsom medicinering, hygien, matlagning, fritids- och kulturella intressen med 

mera. Syftet med den vård som ges på dessa boenden är att personer med 

funktionsnedsättning ska få leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Genom stöd från 

personal ska de boende ges valfrihet och inte begränsas av sin funktionsnedsättning.2  

 
                                                
1 Den sistnämnda anger dock förutsättningarna för att vårda någon istället för att döma till fängelse efter brott. 
Detta ligger utanför uppsatsens syfte och denna lag kommer därför inte behandlas närmare. Det kan också 
konstateras att individer kan vårdas med tvång med stöd av smittskyddslagen (2004:168) om förutsättningar för 
detta är uppfyllda. Även detta faller utanför uppsatsens fokus.  
2 Se information på Inspektionen för vård och omsorg, IVO, www.ivo.se - http://www.ivo.se/tillstand-och-
register/lss-tillstand/bostad-med-sarskild-service-for-vuxna/, i lydelse den 26 december 2016.  
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Som tidigare nämnts bygger vården på gruppbostäder på frivillighet och rättsliga 

förutsättningar för att vidta insatser mot de boendes vilja finns inte. Av egen erfarenhet vet jag 

att det i praktiken finns inslag av tvång och bevakning i den vård som ges på dessa boenden. 

Att så är fallet framgår och bekräftas även av en rapport som Socialstyrelsen publicerade 

2015.3 I rapporten beskrivs förekomst av låsta dörrar, användande av bälte, spårning av 

personer med hjälp av GPS, förtäckt läkemedelsgivning i mat och dryck samt hindrande från 

att använda vissa föremål som anses vara farliga.4 Det är åtgärder jag känner igen från mitt 

arbete på gruppbostad.  

 

Ofta sker denna typ av tvång i all välmening från personalens sida. Det kan exempelvis 

innebära fara för personens hälsa om hen inte får den medicin som behövs. Det kan också 

föreligga fara för andra på boendet om någon agerar på ett våldsamt sätt. Inte desto mindre 

väcker förekomsten av tvång i den frivilliga vården en rad frågor. Var går gränsen mellan 

frivillig vård och tvångsvård? När föreligger tvång inom ramen för den frivilliga vården? Är 

den gällande rättsliga regleringen optimal för personer med psykisk funktionsnedsättning? 

Finns det behov av ett utökat formellt tvång? Som framgår ovan väcks en rad funderingar och 

frågor när det gäller samhällets ansvar och möjligheter att hjälpa personer med psykisk 

funktionsnedsättning samtidigt som deras självbestämmanderätt upprätthålls. 

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Det övergripande syftet med uppsatsen är att granska och analysera förhållandet och gränsen 

mellan frivillighet och tvång i fråga om vård och insatser för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar samt att diskutera om tydliggöranden i den rättsliga regleringen är 

föranledda. Fokus ligger på de rättliga förutsättningarna inom ramen för vårdinsatser enligt 

LSS och specifikt kontexten på gruppbostäder där personer med funktionsnedsättning och 

nedsatt beslutsförmåga bor och vistas. I syftet ingår att utreda om det finns möjlighet att vårda 

personer med psykisk funktionsnedsättning med tvång och om det kan ske på gruppbostad 

samt att beskriva förutsättningar för vård enligt hälso- och sjukvårdslag (1982:763), HSL, 

LSS och socialtjänstlag (2001:453), SoL, samt LPT.  

 

                                                
3 Socialstyrelsen, Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga – Slutrapport.  
4 Socialstyrelsen, Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga – Slutrapport 
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1.3 Metod och material 

Uppsatsen är rättsvetenskaplig och fokus ligger på den rättsliga regleringen som granskas och 

analyseras med hjälp av rättsdogmatisk metod. Denna metod innefattar något förenklat en 

analys av rättsliga frågor med hjälp av rättskällor. De traditionella rättskällorna brukar anges 

vara lagstiftning, förarbeten, praxis samt doktrin.5 Syftet med uppsatsen är som framgår ovan 

inte bara att fastställa gällande rätt utan också att kritiskt granska och analysera den rättsliga 

regleringen inom området för att därmed kunna identifiera eventuella brister. Det innebär att 

den rättsdogmatiska metoden även innehåller ett rättsanalytiskt moment, det vill säga ett 

kritiskt perspektiv.6   

 

Fokus i uppsatsen ligger som framgår ovan på vårdinsatser enligt LSS men även LPT, HSL 

och SoL analyseras. Utöver granskning av den explicita lagtexten kommer även förarbeten till 

dessa lagar att användas för att undersöka ändamålet och den närmre innebörden av 

regleringen. Relevant i sammanhanget är även att undersöka de internationella åtaganden som 

Sverige som stat är förpliktigad att följa. Särskilt central är FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning.7  

 

Förutom internationella konventioner, lag och förarbeten kommer praxis i form av 

prejudicerande rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen samt vägledande beslut från JO 

och IVO att användas, liksom rättsvetenskaplig doktrin som kan ge ledning till hur gällande 

rätt kan tolkas. Till ledning för tolkning av gällande rätt kommer även allmänna råd och 

handböcker från Socialstyrelsen att användas. Sådana källor som inte är bindande kallas ofta 

för kvasi-rättsliga eller soft law och kan trots dess icke-bindande karaktär få stor betydelse i 

den praktiska tillämpningen och de är därför av stor relevans i analysen av den rättsliga 

regleringen. Utöver dessa beskriva rättskällor används i uppsatsen också andra typer av 

kunskapskällor exempelvis rapporter från Socialstyrelsen och i viss mån litteratur författad av 

etiker.  

 

 

                                                
5 Korling, F & Zamboni, M, Juridisk metodlära s. 23.  
6 Korling, F & Zamboni, M, Juridisk metodlära s. 24 
7 Sverige undertecknade konventionen 30 mars 2007 och när den sedan trädde i kraft den 3 maj 2008 blev 
Sverige skyldig att följa innehållet i konventionen.  
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1.4 Avgränsning 

Fokus i uppsatsen kommer som nämns ovan ligga på vård för personer med psykisk 

funktionsnedsättning och deras beslutsförmåga. Däri behandlas inte förutsättningarna för 

psykiatriska tvångvård enligt LRV då det handlar om situationer där enskilda begår brott. 

Vidare kommer uppsatsen endast att behandla vuxna personer över 18 år med psykisk 

funktionsnedsättning, vilket innebär att förhållandet mellan LPT och LVU inte kommer 

behandlas.  

 

Frågor som rör ställföreträdarskap skulle kunna behandlas inom ramen för en uppsats som rör 

vård av personer med nedsatt beslutsförmåga. Då det är en mycket stor och komplex fråga i 

sig kommer det endast behandlas mycket översiktligt. Fokus ligger som sagt istället på 

gränsen mellan frivillig vård och tvångsvård samt om det finns ett behov av ytterligare 

reglerat tvång.  

 

1.5 Begreppsförklaring  

Begrepp och definitioner för att beskriva fysiska och psykiska förhållanden är viktiga för att i 

så hög grad som möjligt undvika stigmatisering av personer med psykisk 

funktionsnedsättning. När det gäller personer med funktionsnedsättning används numera ofta 

begreppet funktionsvariation. I denna uppsats kommer dock begreppen funktionsnedsättning 

att användas då det är det begrepp som Socialstyrelsen använder sig av.8  

 

Funktionsnedsättning skiljer sig från begreppet funktionshinder. Funktionsnedsättning 

beskrivs i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som 

personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska 

funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och 

verkliga deltagande i samhället. 9  Funktionshinder är den begränsning som 

funktionsnedsättningen innebär för en person i relation till omgivningen.10 

 

Uppsatsens fokus är på personer med psykisk funktionsnedsättning och inte de 

funktionshinder som uppställs. Psykisk funktionsnedsättning innebär att en person har 

långvariga psykiska besvär som gör att det föreligger ett funktionshinder för personen och det 

                                                
8 Se Socialstyrelsens Termbank – www.termbank.socialstyrelsen.se  
9 FN:s konvention om rättigheter för person med funktionsnedsättning art. 1 st. 2.  
10 Prop. 1992/93:159 – Om stöd och service för vissa funktionshindrade s. 52-53.  
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ger personen svårigheter att utföra olika delar i vardagen.11 Uppsatsen kommer genomgående 

använda begreppet psykisk funktionsnedsättning som ett samlingsnamn för den nedsättning 

av funktionsförmåga som en medfödd eller senare förvärvad skada kan innebära. Andra 

begrepp som ibland används för att beskriva psykisk funktionsnedsättning är kognitiv 

funktionsnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning, men dessa uttryck kommer inte 

användas i uppsatsen. Vid tillämpningen av LSS är det just funktionshindret som ska utredas 

för att klargöra vilka insatser som behövs för att anpassa omgivningen. Begreppet 

funktionshinder kommer därför genomgående användas i denna del. Den definition som 

framgår i en rapport från Nationell psykiatrisamordning12 är att funktionshinder föreligger när 

en person har väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dess 

begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid.13  

 

Vård och omsorg är åtgärder och insatser till enskilda personer inom SoL, LSS, samt hälso- 

och sjukvård. När uppsatsen behandlar frivillig vård kommer det innebära vårdinsatser i 

enlighet med LSS, eftersom det på gruppbostäder sker medicinering samt annan typ av vård. I 

uppsatsen kommer begreppet insatser att användas och det syftar då på insatser som sker med 

stöd av LSS som inte är medicinska utan istället sociala insatser. Hälso- och sjukvård beskrivs 

i 1 § HSL som åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador och det 

är den definitionen uppsatsen också kommer hålla sig till.  

 

När begreppet tvång behandlas kommer det att innefatta både tvång som görs inom ramen för 

tvångsvård, men också tvång som kan ske inom ramen för frivillig vård, men utan explicit 

lagstöd. Begreppet tvång kommer inte att bara användas då rekvisiten i LPT är uppfyllda och 

tvångsvård föreligger utan också då det föreligger ett faktiskt tvång utanför ramen för 

tvångsvård. Tvång innebär förenklat att ett samtycke inte föreligger.  

 

Autonomi och beslutsförmåga går hand i hand och dessa begrepp kommer närmare att 

diskuteras i uppsatsen. Autonomi innebär rätten att bestämma själv över sin vård.14 Personer 

som inte kan, eller har svårigheter att fatta beslut för sig själva har nedsatt beslutsförmåga.  

 

                                                
11 Brunt, D & Hansson, L, Att leva med psykisk funktionsnedsättning – livssituationen och effektiva vård- och 
stödinsatser s. 26. 
12 Rapport 2006:5 från Nationell psykiatrisamordning.  
13 Rapport 2006:5 från Nationell psykiatrisamordning s. 6. 
14 Ottosson, O, Psykiatrisk etik s. 42.  



9 

2. En bakgrund till den psykiatriska vården och de rättigheter som 
aktualiseras 
 

2.1 Historisk bakgrund i fråga om vård för personer med psykisk funktionsnedsättning  

Termen ”psykiskt sjuk” har förändrats över tid och det har även synsättet på personer med 

psykisk funktionsnedsättning. Från början beskrevs de som dårar men numera har samhället 

kommit så långt att alla människor, åtminstone i teorin, ska ha rätt till samma levnadsvillkor. 

Utvecklingen går ständigt framåt och även om vården kommit långt måste alltid dagens 

synsätt ifrågasättas för att utveckling ska kunna ske och skapa bättre levnadsförhållanden för 

personer med funktionsnedsättning. Det finns fortfarande en stigmatisering av personer med 

psykisk funktionsnedsättning och detta är något som hela tiden måste arbetas med för att 

förändra. Andra människors föreställning av personer med psykisk funktionsnedsättning 

påverkar dessa personers välmående negativt.15 

 

Det finns enligt Grönwall och Holgersson, som skrivit en kommentar till den psykiatriska 

tvångsvårdslagstiftningen, fyra epoker i utvecklingen av synen på personer med psykiska 

funktionsnedsättningar. 16  I den första epoken fanns sjukvårdsinrättningar, hospital, i 

anknytning till kloster. Hit kom bland annat personer med spetälska och fattiga personer i 

behov av husrum. Under 1200-talet var synen på psykiskt sjuka att de var ”dårar” utan de 

rättigheter som andra människor hade. Personer med psykiska besvär hölls fastkedjade för att 

skydda sig själva samt sin omgivning.17 Under 1600-talet växte tanken fram att det är 

samhällets skyldighet att ta hand om de som inte kunde ta hand om sig själva. Det är dock 

först under 1700-talet som tanken om vård växte fram. Vårdtanken förutsatte att personen 

hade en psykisk sjukdom som ansågs gå att bota. De obotliga människorna som var ett 

problem för samhället fortsatte att leva sina liv på institutionaliserade hospital.18  

 

Den andra epoken inleds när sinnessjukhus växte fram och då kom även tanken att det var en 

sjukdom som låg bakom den psykiskt sjukes handlingar och inte onda andar. Det är under 

denna tid som rättigheter och behandling blev viktigt och inte bara att sätta människor i 

förvar. Ett genombrott för lagstiftningen var år 1858 då en stadga för vård av sinnessjuka 

                                                
15 Brunt, D & Hansson, L, Att leva med psykisk funktionsnedsättning – livssituationen och effektiva vård- och 
stödinsatser s. 71 ff.  
16 Grönwall, L & Holgersson, L, Psykiatrin, tvånget och lagen – en kommentar s. 13-14.  
17 Grönwall, L & Holgersson, L, Psykiatrin, tvånget och lagen – en kommentar s. 14-15.  
18 Grönwall, L & Holgersson, L, Psykiatrin, tvånget och lagen – en kommentar s. 16-17. 
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instiftades. Först då uppmärksammandes det sätt som så kallade sinnessjuka behandlades på 

samt även aspekter av rättssäkerhet och på vilka grunder de hölls kvar på vårdinrättningar.  

 

Genom den tredje epoken närmade psykiatrin sig den somatiska vården. Sedan 1929 ersattes 

stadgan med en sinnessjuklag och det blev upp till kommunerna att ta hand om de så kallade 

sinnessjuka. Den inledande tanken att de sjuka skulle behandlas med respekt och värdighet 

blev inte längre huvudregeln under denna tid utan människor behandlades otroligt illa och de 

sattes i celler eller burades in.19 Den fjärde epoken är den vi fortfarande befinner oss i, vilket 

innebär en avinstitutionalisering av vården av psykiskt sjuka personer samt att teorier om 

behandling och diagnoser har fått större utrymme.20  

 

De fyra epokerna kan delas in i tre paradigm: samhällsskyddsparadigmet, 

vårdbehovsparadigmet och autonomiparadigmet. Möjligen befinner vi oss nu i ett fjärde 

paradigm, rättighetsparadigmet, som betonar varje människas egen rätt att bestämma om vård 

behövs eller inte. 21 Det kan vi även se genom Sveriges tillträde till FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Att Sverige tillträtt konventionen visar att 

personer med funktionsnedsättning ses som självständiga personer med rättigheter.22 I vår 

gällande lagstiftning finns det dock rester av såväl vårdparadigm som 

samhällsskyddsparadigm. Denna uppsats kommer att visa att det inte fullt ut är ett 

rättighetsparadigm som vi nu lever i. 

 

LPT trädde i kraft 1992 genom den så kallade psykiatrireformen.23 I den proposition som låg 

till grund för reformen betonas att psykiska sjukdomar inte ska ses utifrån ett biologiskt 

synsätt utan att även omgivningen måste beaktas för att den påverkar den psykiska 

sjukdomen. Behandling på sjukvårdsinrättning under en lång tid kan ha negativa 

konsekvenser för den enskilde. Det poängteras att det är viktigt att hela tiden se i vilka sociala 

och psykologiska sammanhang som de psykiska sjukdomstillstånden uppstår. 

Psykiatrireformen och tillkomsten av LPT kom som ett svar på en önskan att minska tvånget 

och antalet personer som vårdades inom den psykiatriska tvångsvården. Ett syfte var helt 

enkelt att komma ifrån den situation som varit, då psykiskt sjuka snarare förvarades på 
                                                
19 Grönwall, L & Holgersson, L, Psykiatrin, tvånget och lagen – en kommentar s. 25. 
20 Grönwall, L & Holgersson, L, Psykiatrin, tvånget och lagen – en kommentar s. 14 
21 Kindström Dahlin, M, Den psykiskt sjuke patientens svaga rättsliga ställning, Juridisk Publikation 1/2015 s. 
50.  
22 Fridström Montoya, T, Leva som alla andra genom ställföreträdare – en rättslig och faktisk paradox s. 186. 
23 Prop. 1990/91:58 – Psykiatrireformen 



11 

sjukvårdsinrättningar än fick vård. I LPT betonas att frivillig vård alltid ska prioriteras, det 

vill säga att vården så långt som det är möjligt ska ges på frivillig väg.24  

 

2.2 Rättigheter och principer som aktualiseras vid vård för personer med psykisk 

funktionsnedsättning 

 

En rad principer och rättigheter aktualiseras när staten ska tvinga människor till vård och 

nedan kommer en genomgång av de viktigaste att göras. Inledningsvis kommer en 

genomgång av offentligrättsliga principer göras för att visa kraven på rättsstaten och dess 

lagar. Denna genomgång innefattar en beskrivning av legalitetsprincipen för att visa kravet på 

lagstöd för vård med tvång. Vidare kommer en genomgång av proportionalitetsprincipen för 

att visa att vård endast får ges med tvång om det är proportionerligt. Objektivitetsprincipen 

och officialprincipen är två viktiga principer inom svensk förvaltningsrätt och sätter grunden 

för hur myndighetsutövning ska gå till. I 2 kap. Regeringsformen (1974:152), RF, stadgas en 

mängd rättigheter som staten är skyldig att uppfylla gentemot den enskilde. Sverige har även 

konventionsrättsliga åtaganden att följa på grund av ratificering av FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  

 

Legalitetsprincipen är den mest grundläggande principen och innebär att all makt ska utövas 

under lagarna. Legalitetsprincipen är stadgad i 1 kap. 1 § st. 3 RF, där det framgår att all 

utövande av makt måste ske med lagstöd eller stöd i annan föreskrift. Legalitetsprincipen 

medför också ett krav på förutsebarhet, en lagstiftning som är allmänt hållen är lätt att 

uppfylla, men blir svår att göra förutsebar för enskilda.25 I och med att tvångsvård är en 

väldigt ingripande åtgärd för den enskilde är grunden till tvångsvård lagstöd och utan lagstöd 

kan ingen vårdas med tvång. Lagstiftningen får inte heller innehållsmässigt strida mot 

grundlag eller mot Europakonventionen, EKMR.26 Regelverket ska vara lätt att förstå och det 

ska vara precist och konsekvent, annars blir det svårt att tillämpa lagen och legalitetsprincipen 

fallerar.  

 

Proportionalitetsprincipen stadgas i svensk rätt explicit i LPT i 2a § LPT samt 2b § LPT men 

återfinns också mer implicit i regeringsformen. Principen kommer också till uttryck som en 

                                                
24 Prop. 1990/91:58 s. 69 ff. 
25 Bull, T & Sterzel, F, Regeringsformen – en kommentar s. 54.  
26 Bull, T & Sterzel, F, Regeringsformen – en kommentar s. 61 ff.  
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allmän princip inom Europarätten och är indelat i tre led. Det första ledet är att åtgärden måste 

vara relevant för att uppfylla ändamålet med beslutet. Det andra ledet är att åtgärden också 

måste vara nödvändig, vilket innebär att om det finns ett alternativ som är mindre ingripande 

ska det alternativet väljas. Det tredje ledet är att åtgärden ska vara proportionerlig i 

förhållande till den skada som åtgärden orsakar. En sammanvägning av dessa är en 

proportionalitetsbedömning.27  

 

När domstolar och myndigheter ska tillämpa lagstiftningen måste de förhålla sig till 

objektivitetsprincipen. Objektivitetsprincipen stadgas i 1 kap. 9 § RF och innebär att beslut 

som fattas måste vara sakliga och opartiska.28 Det är således en princip endast riktad till 

tillämparna och inte lagstiftaren. Objektivitetsprincipen fungerar som en anvisning för hur 

rätten ska tillämpas och är tänkt att hindra rättstillämparen från att fatta godtyckliga beslut. 

Det är också av vikt att myndigheter uppfattas som objektiva i sina bedömningar, vilket 

innebär att det finns både en subjektiv och en objektiv sida av principen. För att garantera 

förutsebarhet ska rättstillämpningen vara saklig, opartisk och likabehandlande.  

 

Inom svensk förvaltningsrätt är officialprincipen också en stark princip som innebär att varje 

ärende eller mål som passerar svenska förvaltningsmyndigheter och domstolar endast kan 

avgöras om de är tillräckligt utredda så som dess beskaffenhet kräver. Officialprincipen 

stadgas explicit i 8 § 1 st. Förvaltningsprocesslag (1971:291), FPL.29 Det är myndigheternas 

skyldighet att inte fatta beslut i ett ärende om ärendet inte i alla delar är utredda. Det utesluter 

inte att den enskilde kan ha bevisbördan och skyldighet att lägga fram bevisning i ärende, men 

det ligger i slutändan på myndigheten att få fram så mycket information som möjligt.30 När 

det gäller beslut om psykiatrisk tvångsvård ligger, med tanke på beslutets mycket ingripande 

karaktär, bevisbördan för att alla rekvisit för tvångsvård ska vara uppfyllda på domstolen.31 

Om bevisbördan skulle ligga på den enskilde skulle denna behöva bevisa att hen inte 

uppfyller kraven för tvångsvård och det vore inte ett godtagbart system.  

 

I RF stadgas två typer av rättigheter, absoluta och relativa rättigheter. De absoluta 

rättigheterna kan bara inskränkas genom en grundlagsändring, medan de relativa rättigheterna 

                                                
27 Bernitz, U & Kjellgren, A, Europarättens grunder s. 43.  
28 Bull, T & Sterzel, F, Regeringsformen – en kommentar s. 58-59.  
29 Wennergren, B & von Essen, U, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar s. 83  
30 Wennergren, B & von Essen, U, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar s. 84 samt s. 91.  
31 Wennergren, B & von Essen, U, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar s. 84 f.  
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kan inskränkas genom lag, vilket framgår av 2 kap. 20 § RF. Kärnan till de rättigheter som 

framgår av RF är att det är ett förhållande mellan den enskilde och det allmänna som 

etableras.32 För att en grundlagsstadgad rättighet ska kunna inskränkas genom lag måste det 

vara godtagbart i ett demokratiskt samhälle samt även vara proportionerligt, vilket framgår av 

2 kap. 21 § RF. 33  

 

I 2 kap. 5 § RF regleras skydd mot tortyr och medicinsk påverkan i syfte att framtvinga eller 

hindra yttranden. Denna rättighet är absolut och kan inte inskränkas genom lag. Skyddet mot 

medicinsk behandling omfattar inte vård som ges i vårdsyfte.34 Det finns även ett skydd mot 

påtvingade kroppsliga ingrepp RF 2 kap. 6 §. Kroppsliga ingrepp är bland annat besiktning av 

kroppen och smärre ingrepp så som vaccination och blodprov.35 Att vårdas med tvång kan 

bland annat innebära kroppsliga ingrepp mot personen som vårdas. Detta regleras därför i 

speciallagstiftning, exempelvis LPT.  

 

I 2 kap. 9 § RF stadgas en rätt till domstolsprövning när någon tvångsvis har blivit berövad 

friheten, vilket även är ett krav enligt LPT. Alla dessa fri- och rättigheter inskränks genom 

LPT men är godtagbara på grund av att de stadgas i lag och har bedömts vara 

proportionerliga. Det finns ett skydd mot frihetsberövande i 2 kap. 8 § RF som innefattar ett 

skydd mot att tvångsmässigt omhändertas, vilket innebär en fysisk begränsning i 

rörelsefriheten.36 När en person vårdas enligt LPT är personen lagligen frihetsberövad och 

vårdas därför legalt. Psykiatrisk vård ska enligt huvudregeln ske frivilligt men kan ges med 

tvång om alla rekvisit är uppfyllda. Vid lagstadgade tvångsingripande blir vikten av 

rättigheter mycket stor.  

 

Sverige har förbundit sig till FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. 37  Konventionen syftar till att göra livet bättre för personer med 

funktionsnedsättning så att de kan leva med samma förutsättningar som alla andra.38 Denna 

konvention har inte inkorporerats i svensk rätt, vilket innebär att den endast kan tillämpas 

                                                
32 Bull, T & Sterzel, F, Regeringsformen – en kommentar s. 62.  
33 Bull, T & Sterzel, F, Regeringsformen – en kommentar s. 100-101.  
34 Bull, T & Sterzel, F, Regeringsformen – en kommentar s. 75-76.  
35 Bull, T & Sterzel, F, Regeringsformen – en kommentar s. 76. 
36 Bull, T & Sterzel, F, Regeringsformen – en kommentar s. 80. 
37 Beslut om undertecknande togs den 15 mars 2007 och undertecknandet skedde den 30 mars 2007. Beslut om 
ratifikation den 4 december 2008. Konventionen trädde i kraft den 3 maj 2008. För Sverige den 14 januari 2009. 
SÖ 2008:26, proposition 2008/09:28.    
38 Prop. 2008/09:28 – Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning s. 11  



14 

med konventionskonform tolkning och inte direkt åberopas i domstol.39 Konventionen är trots 

detta av stor vikt för personer med funktionsnedsättning eftersom den endast riktar sig till 

personer med funktionsnedsättning. Konventionen syftar vidare till att personer med 

funktionsnedsättning ska få full tillgång till alla mänskliga rättigheter och grundläggande 

friheter.40 Ett urval av artiklar från konventionen kommer beskrivas nedan, dock kommer inte 

alla artiklar finnas med i denna genomgång utan endast de artiklar som anses vara relevanta 

för uppsatsens syfte. Inledningsvis kan konstateras att personer med funktionsnedsättning ska 

ha rättskapacitet och precis som alla andra vara lika inför lagen, vilket framgår av artikel 12 i 

konventionen. För att det ska vara möjligt måste också personer med funktionsnedsättning få 

det stöd som krävs för att kunna ha full rättskapacitet. Trots att stöd finns som exempelvis god 

man, förvaltare samt offentligt biträde vid tvångsvård ges kan det ifrågasättas om det är 

tillräckligt för att svensk lag ska uppfylla kraven på artikel 12.41 Det finns ingenting i svensk 

rätt som hindrar personer med funktionsnedsättning från att vara lika inför lagen, men 

svårigheter föreligger för personer med funktionsnedsättning att ta del av rättssystemet.  

 

I konventionens artikel 13 stadgas att personer med funktionsnedsättning ska ha rätt till 

rättssystemet, så kallad access to justice. Med det menas att den som behöver stöd för att få 

sin sak prövad måste kunna få det.42 Vilket beaktar den faktiska förmåga som personer med 

funktionsnedsättning har för att kunna ta del av rättssystemet. Det finns svårigheter med det i 

och med människors olika förmåga att kommunicera och att fatta beslut. Trots att någon har 

rätt att ta del av rättssystemet betyder inte det att någon har faktisk möjlighet att göra det. För 

att ha möjlighet att få sina rättigheter förverkligade måste personen kunna föra sin talan.43 Här 

finns en problematik för personer med psykisk funktionsnedsättning eftersom de inte alltid 

har förmågan att föra sin egen talan. Det innebär att trots att någon har rättigheter kan de i 

praktiken inte ta del av dessa rättigheter. De problem som uppstår med gråzoner i lagen tyder 

på att det inte finns ett fungerande rättssystem för personer med nedsatt beslutsförmåga och 

funktionsnedsättning, något som också framgår av förarbeten.44  

 

                                                
39 Bernitz, U & Kjellgren, A, Europarättens grunder s. 171. En konventionskonform tolkning ska göras med 
Europakonventionen när den tolkas i svensk rätt. Men en konventionskonform tolkning ska även göras med de 
andra konventioner som Sverige anslutit sig till. Eftersom Sverige inte kan vända sig någonstans för att få svar 
på hur konventionen ska tolkas måste Sverige själva göra den bedömningen.  
40 Prop. 2008/09:28 s. 42  
41 Fridström Montoya, T, Leva som alla andra genom ställföreträdare – en rättslig och faktisk paradox s. 190.  
42 Prop. 2008/09:28 s. 43 
43 Fridström Montoya, T, Leva som alla andra genom ställföreträdare – en rättslig och faktisk paradox s. 177.  
44 Prop. 2008/09:28 s. 43-44.  
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Rätten att skyddas mot godtyckliga frihetsberövanden och även rätten till frihet ska 

säkerställas enligt artikel 14 i konventionen. Denna artikel belyser just de problem som är 

uppsatsens syfte. Kritik mot det svenska systemet ges i förarbeten och Sverige måste arbeta 

för att leva upp till kraven enligt artikel 14 i konventionens. I propositionen poängteras vikten 

av att personer med psykiska sjukdomar och funktionsnedsättning ska få stöd så inte otillåtna 

ingripanden ska behöva ske.45 Förbud mot tortyr eller annan omänsklig och förnedrande 

behandling, samt ett skydd för personer med funktionsnedsättning mot alla former av 

övergrepp, våld och utnyttjanden framgår av konventionens art. 15 och 16. Oavsett om det 

sker i personens eget hem eller utanför det egna hemmet så ska personer med 

funktionsnedsättning skyddas från denna typ av behandling.46  

 

Enligt konventionens art. 17 stadgas rätt till den personliga integriteten både fysiskt och 

psykiskt. LPT är ett sätt att inkräkta integriteten för personer med funktionsnedsättning och 

det framgår av förarbeten att det alltid är ett ingrepp i den personliga integriteten att ta ifrån 

personer deras bestämmanderätt. Intrång i människors privatliv måste respekteras och vara så 

få som möjligt.47  

 

Det kan konstateras att det är många regler som aktualiseras när personer med psykisk 

funktionsnedsättning mottar vård eller sociala insatser. Regelverket av rättigheter finns till för 

att skydda människor mot tvång och övergrepp och det är viktigt att ha dessa regler i åtanke 

när resten av uppsatsen läses. Trots den gedigna rättighetskatalog som finns sker det idag 

tvång inom ramen för den frivilliga vården för personer med psykisk funktionsnedsättning 

utan att några åtgärder för förändring vidtas. Inget tvång får ske utan stöd i lag, trots detta 

hamnar personer med psykisk funktionsnedsättning utanför den regeln. För att närmare kunna 

redogöra för gråzonen mellan frivillig vård och tvångsvård kommer nedan en genomgång av 

vård och insatser som kan ges på frivillig väg för personer med psykisk funktionsnedsättning.  

  

                                                
45 Prop. 2008/09:28 s. 44-45  
46 Prop. 2008/09:28 s. 46 
47 Prop. 2008/09:28 s. 50  
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3.  Frivillig vård för personer med psykisk funktionsnedsättning 
 

3.1 Reglering av vård och insatser på frivillig väg  

Personer med psykisk funktionsnedsättning har rätt till en rad insatser för att få hjälp med 

vardagen. De bestämmelser för frivillig vård och sociala insatser som kan komma ifråga för 

personer med psykisk funktionsnedsättning är relativt omfattande och finns i LSS, SoL och 

HSL. Aktuellt vad gäller denna uppsats är dock insatser enligt LSS och främst insatser som 

sker på gruppbostad. Paralleller till hälsa- och sjukvård kan ändå göras då viss vård ges på 

gruppbostad i form av medicinering. Syftet med LSS är att personer med 

funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. 

Genom stöd i form av en rad olika insatser är det upp till kommuner och landsting att ta hand 

om de personer som är i behov av stöd, vilket framgår av 5:7 SoL samt 4 § LSS. 

 

För vård och insatser på frivillig väg krävs samtycke, begreppet informerat samtycke är det 

som används flitigast inom vården och krävs vid all slags frivillig vård. Informerat samtycke 

innebär att personen måste ha tagit till sig den information som är viktig för att ta beslut om 

vård och beslutet måste kunna vara genomtänkt.48 Det innebär inte att patienten måste veta de 

avancerade medicinska detaljerna eller detaljer för insatser utan snarare en förklaring som gör 

att personen kan välja om hen vill genomgå behandling med vetskap om konsekvenserna med 

vården. Det kan konstateras att personens informationsbehov ska vara uppfyllt för att ett 

informerat samtycke ska föreligga, givetvis i förhållande till personens egna förutsättningar 

att ta till sig information.49 Det innebär att det ställs ett annat krav på informationen när den 

ges till personer med nedsatt beslutsförmåga för att ett informerat samtycke ska föreligga. 

Samtycke är ett komplicerat och svårtolkat begrepp, varför en noggrann redogörelse för 

samtycke kommer göras nedan, en beskrivning av frivillig vård med fokus på vård som 

personer med psykisk funktionsnedsättning kan motta kommer även göras.  

 

HSL är den lag som stadgar hur hälso- och sjukvård ska hanteras i Sverige. Den ursprungliga 

tanken med HSL var att den skulle fungera som en ramlag, men har på senare år blivit mer 

detaljerad. Trots att det finns en speciallagstiftning för insatser till personer med olika 

funktionsnedsättningar såsom, LSS omfattas dessa ändå av HSL. De insatser som ges enligt 

                                                
48 Rynning, E, Samtycke till medicinsk vård och behandling, en rättsvetenskaplig studie s. 23.  
49 Rynning, E, Samtycke till medicinsk vård och behandling, en rättsvetenskaplig studie s. 187 samt s. 239 och 
242.  
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LSS är bland annat gruppbostad. På gruppbostad ges vård till de boende för de eventuella 

sjukdomar som kan förekomma, HSL är därför tillämplig även här. 2 § HSL stadgar det 

övergripande målet för lagen vilket innebär att vård ska ges till alla på lika villkor. Eftersom 

det endast är en målinriktad paragraf måste den inte uppfyllas i varje enskilt fall utan det är 

syftet med den som är vägledande. De principer som används vid prioritering av vård är 

människovärdesprincipen, behovs-solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. 

Människovärdesprincipen innebär att alla har rätt till vård oavsett vem hen är. Resurserna 

fördelas även efter behov och detta är behovs-solidaritetsprincipen. Det är enligt denna 

princip viktigt att ge de som har de största behoven utrymme även om de inte kan 

kommunicera behovet själva. Vården ska alltid ges till de som är de mest behövande.50 

Kostnadseffektivitetsprincipen är underordnad de andra principerna men måste ändå beaktas. 

Kostnadseffektivitetsprincipen innebär att det ska finnas en relation mellan kostnaderna och 

effekterna av vården som ska förhålla sig förbättrad hälsa med mera. HSL ställer också upp 

krav på vården och detta görs i 2a § HSL. Den vård som sker på gruppbostäder är dock 

inriktade på den enskilda personens behov och någon prioritering gällande vem som får vård 

först behöver därför inte göras. Patientens självbestämmande ska tas i beaktande enligt 2a § 3 

pt. HSL. Det framgår även här att all vård ska ske med frivillighet och den personliga 

integriteten och autonomin ska beaktas.51 Lagen ställer upp ett krav på att all vård ska ske 

med individens självbestämmande i fokus men det finns undantag, exempelvis om någon är så 

allvarligt skadat att denne inte kan ge ett samtycke.  

 

Socialtjänsten ska enligt SoL bistå med hjälp för att främja människors trygghet och 

levnadsvillkor. 1 kap. 1 § SoL är en portalparagraf för allt arbete inom socialtjänsten och är 

ett målsättningsstadgande. Den är därför inte bindande utan en vägledning för hur 

socialtjänstens arbete ska utföras.52  Kommuners skyldighet att se till så enskilda får det stöd 

de behöver stadgas i 2 kap. 1 § SoL och rätt till bistånd finns stadgat i 4 kap. 1 § SoL. Den 

enskilde ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå och det ska upprätthållas genom insatser i 

form av bistånd. Vad som är skälig levnadsnivå är beroende av vilken typ av insats det är 

fråga om.53  

 

                                                
50 Prop. 1996/97:60 s. 20 f. 
51 Johnsson, L & Sahlin, J, Hälso- och sjukvårdslagen – med kommentar s. 74.  
52 Clevesköld, Socialtjänstlag (2001:453), 1 kap. 1 §, Karnov, 2016-06-01 
53 Läs mer om detta i Fridström Montoya, T, Leva som alla andra genom ställföreträdare – en rättslig och 
faktisk paradox s. 214 ff.  
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Socialnämnden ska enligt 5 kap. 7-8 § SoL vara väl förtrogen med levnadsförhållanden för 

personer med funktionsnedsättning som bor i kommunen. Kommunen ansvarar för insatser 

och det är även kommunens skyldighet att ge service. SoL är inte begränsad till personer med 

funktionsnedsättningar och omfattar därför fler personer än de som ingår i personkretsen för 

LSS. Kommuner och landsting ska enligt 5 kap. 8a § SoL samarbeta och komma med 

överenskommelser om sitt arbete när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning.  

 

SoL innehåller som ovan visat mer allmänna bestämmelser medan LSS preciserar 

bestämmelserna för vård. Det finns ingen motsvarighet i SoL till LSS insatskatalog i 9 § LSS. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att LSS är en pluslag vilket innebär att den är ett tillskott 

och används som en extralag i förhållande till SoL och HSL, medan SoL och HSL är 

ramlagar. Det finns därför inget hinder för att en person som får insatser med stöd av SoL 

också ska ha rätt till vård med stöd av LSS. Så fort någon omfattas av personkretsen så ska 

insatser kunna ges, även om personen också får insatser enligt SoL.54 Personer som vårdas 

med stöd av LPT har också rätt att få insatser med stöd av LSS, vilket ytterligare visar att LSS 

ska anses vara en pluslag som inte får begränsas av att vård ges med stöd i annan lag.55  

 

LSS är en rättighetslag, vilket innebär att om en person omfattas av personkretsen som 

stadgas i lagen så har hen rätt att få det stöd och den service som erbjuds i lagen. I likhet med 

andra rättigheter som aktualiseras vid vård ska vården genomföras om förutsättningarna finns 

för att göra det. LSS är baserad på principer som självbestämmande, inflytande, delaktighet, 

tillgänglighet, kontinuitet och helhetssyn.56 Tvång inom ramen för lagen får inte ske vilket 

framgår av 6 § och 8 § LSS. Enligt 8 § LSS måste den enskilde personen ansöka om insatsen 

för att få den. Det är ytterligare ett led i självbestämmande. Rätten till insatser aktualiseras när 

någon vill ha insatsen. Rätt till vård enligt LSS föreligger om hen uppfyller kraven för LSS 

och ingår i LSS personkrets.  

 

De insatser som finns inom LSS är till för att göra personer med funktionsnedsättning till fria 

personer med valmöjlighet och möjlighet till ett självständigt liv. Den allmänna inriktningen 

för lagen återfinns i 5 § LSS och innebär att alla som omfattas av LSS ska ha rätt till att leva 

på lika villkor som alla andra. För att omfattas av LSS måste personen omfattas av 
                                                
54 SOU 2004:103 – LSS - särskilt personligt stöd s. 83 samt SOU 2008:77 – Möjlighet att leva som alla andra s. 
215.  
55 RÅ 2000 ref. 39 
56 Larsson, M & Larsson, L, LSS [stöd och service till vissa funktionshindrade] s. 10. 
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personkretsen som stadgas 1 § LSS. Ett funktionshinder är som beskrivs ovan den svårighet 

som en person med funktionsnedsättning har i förhållande till omvärlden. I LSS så är det just 

funktionshindret som är det avgörande behovet av stöd och service och därför används 

begreppet funktionshinder i följande beskrivning av LSS. LSS finns till för att hjälpa 

människor med funktionshinder att leva ett liv med så få hinder som möjligt gentemot 

omvärlden. Insatser enligt LSS kan som ovan nämnt dock endast ges om någon specifikt ber 

om insatserna.57 

 

Det har konstaterats att det krävs ett informerat samtycke för att insatser ska kunna ges på 

frivillig väg till personer med psykisk funktionsnedsättning. Det informerade samtycket är 

beroende av personens egen förmåga att motta informationen och det varierar från person till 

person. Här finns inget generellt svar på när någon har gett ett informerat samtycke. HSL 

ställer upp krav för hur vård och vård ska ges, och på gruppbostäder sker vård även om 

huvudsyftet med en gruppbostad inte är att det ska vara en vårdinrättning. Gruppbostaden ska 

vara ett hem där personer med behov av stöd och service ska kunna få den hjälp de behöver 

trots att vård måste ges. De anställda på gruppbostäder är anställda som vårdare och det säger 

något om synen som finns på personer som lever på gruppbostäder. Medicinering sker och det 

ansvarar personalen för vilket innebär att vård ges gruppbostaden.  

 

Det konstateras att LSS är en rättighetslag som enbart ska fungera som stöd för den som 

omfattas av personkretsen och inte begränsa insatser som kan ges med stöd av SoL. Det torde 

vara problematiskt att inom ramen för en rättighetslag tvinga människor till vård och det torde 

även stå i direkt strid mot syftet med lagen. När vård ges på det sättet, uppfylls verkligen 

kravet att personer som lever på gruppbostäder ska ha möjlighet att leva som alla andra? 

Nedan följer en mer ingående genomgång av de insatser som finns för personer med psykisk 

funktionsnedsättning, vilken personkrets som har rätt till insatser enligt LSS samt en 

genomgång av begreppet samtycke i förhållande till vård som ges på frivillig väg.  

 

 

                                                
57 SOU 2008:77 – Möjlighet att leva som alla andra s. 201  
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3.2 Förutsättningar för vård och insatser för personer med psykisk 

funktionsnedsättning 

Det finns tre personkretsar inom LSS och de stadgas alla i 1 § LSS, den som inte tillhör någon 

av dessa personkretsar har inte rätt att få insatser enligt LSS. Den första personkretsen som 

kan få stöd enligt lagen innefattar personer med utvecklingsstörning, autism eller 

autismliknande, en utvecklingsstörning är en intellektuell funktionsnedsättning. 58 

Funktionsnedsättningen ska ha uppkommit innan personen har fyllt 16 år. I denna personkrets 

spelar anledningen till funktionsnedsättningen ingen roll. Det kan antingen vara medfött eller 

orsakats vid ett senare tillfälle i livet. Autism och autismliknande tillstånd är de vanligaste 

diagnoserna för enskilda som får stöd med LSS inom den personkretsen, där ingår autism, 

Asbergers syndrom och atypisk autism.59  

 

Den andra personkretsen innefattar de personer som fått bestående funktionshinder vid vuxen 

ålder. Det kan handla om sjukdomar som tumörer, hjärnblödningar eller våld som orsakat ett 

sjukdomstillstånd som skapar ett funktionshinder. I denna personkrets ingår inte personer med 

demens eller personer med sjukdomar orsakade av beroendeframkallande medel.60 Den tredje 

personkretsen består av de personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska 

funktionshinder och som inte beror på naturligt åldrande. För att en person ska omfattas av 

den tredje personkretsen krävs att funktionshindret är betydande för personens dagliga 

livsföring. Det kan röra sig om personer med förlamningar eller svåra effekter av sjukdomar. 

Ytterligare ett krav för att en person ska omfattas av den tredje personkretsen är att 

funktionshindret ska vara varaktig och stort och så omfattande att personen har betydande 

svårigheter i det vardagliga livet. Utan hjälp kan personen riskera att hamna i en situation då 

denne blir socialt utanför. För att en person ska anses tillhöra den första eller andra 

personkretsen krävs ofta diagnoser som ställts av läkare. Personer med psykisk 

funktionsnedsättning omfattas ofta av insatser enligt LSS.  

 

Behovet av stöd enligt LSS kan variera och försvinna helt, det är alltid de personliga 

förutsättningarna som ska beaktas när en bedömning om vård enlig LSS föreligger. Sociala, 

medicinska och psykologiska förutsättningar ska vägas samman vid en bedömning.61 Enligt 4 

§ LSS ska lagen endast användas som ett komplement till annan lagstiftning. Det innebär att 
                                                
58 Larsson, M & Larsson, L, LSS [stöd och service till vissa funktionshindrade] s. 17.  
59 Larsson, M & Larsson, L, LSS [stöd och service till vissa funktionshindrade] s. 18. 
60 Larsson, M & Larsson, L, LSS [stöd och service till vissa funktionshindrade] s. 18. 
61 Larsson, M & Larsson, L, LSS [stöd och service till vissa funktionshindrade] s. 21. 
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LSS inte utesluter att personer som omfattas av personkretsen inom lagen också kan omfattas 

av insatser inom SoL eller HSL.  

 

För att ha rätt till de insatser som LSS möjliggör räcker det inte med att personen som begär 

insatsen anses falla in i en av de ovan redovisade personkretsarna, utan det krävs även att hens 

behov av hjälp inte kan tillgodoses på annat sätt.62 De insatser som ges ska enligt 7 § 2 st. 

LSS resultera i goda levnadsvillkor. Det kan jämföras med kravet i SoL som endast är skäliga 

levnadsvillkor.63 Goda levnadsvillkor är bland annat att den enskilde ska kunna räkna med att 

insatserna kommer ges så länge behovet finns.64 Insatserna får därför inte ges under endast en 

begränsad tid eftersom det påverkar känslan av trygghet för den enskilde. Inte heller får 

insatserna enligt förarbeten vara beskyddande och omhändertagande så att den enskilde får en 

helt passiv roll. Vård med stöd av LSS ska ske grundad i självbestämmande och integritet.65 I 

8 § LSS framgår att det inte får förekomma tvång inom LSS, det är endast med frivillighet 

som personer kan vårdas.  

 

Vilka insatser som LSS möjliggör definieras i 9 § LSS. I denna bestämmelse framgår att de 

insatser som kan ges är rådgivning och personligt stöd, personlig assistans, ledsagarservice, 

kontaktperson, gruppbostad med mera. Utöver de insatser som går att få inom ramen för 9 § 

LSS finns det också en möjlighet till att få personlig assistans i 9a § LSS. Det finns fem 

grundläggande behov som används vid en bedömning om behov av personlig assistans 

föreligger. Den som har svårigheter att utföra sin personliga hygien, måltider, att klä sig, att 

kommunicera eller behöver annan hjälp som förutsätter kunskap om den funktionshindrade 

har rätt till personlig assistans och det stadgas i 9 a § LSS. Ett av de grundläggande behoven 

är hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade. Hjälp med 

kommunikation kräver stor kunskap i sättet som personen kommunicerar. Det torde vara en 

förutsättning för att vård ska kunna ges att personalen har kunskap om den funktionshindrade 

eftersom det är otroligt viktigt för att inte överträdelse av frivillighet ska göras. Annan hjälp 

som förutsätter kunskap om den funktionshindrade är bland annat den hjälp som personer 

med psykisk funktionsnedsättning kan behöva. Det framgår även av praxis att personer med 

psykisk funktionsnedsättning kan ha rätt till assistans om det psykiska funktionshindret kräver 

                                                
62 Larsson, M & Larsson, L, LSS [stöd och service till vissa funktionshindrade] s. 36. 
63 Fridström Montoya, T, Leva som alla andra genom ställföreträdare – en rättslig och faktisk paradox s. 227. 
64 Larsson, M & Larsson, L, LSS [stöd och service till vissa funktionshindrade] s. 37. 
65 Prop. 1992/93:159 s. 172-173.  
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assistans för att tillgodose grundläggande behov.66 Det ska dock vara ett undantag att bevilja 

personer med psykiskt funktionsnedsättning personlig assistans. Personer som behöver 

assistans tvingas ha en annan människa väldigt nära och som utför väldigt intim hjälp. Det är 

därför viktigt att personen får bestämma själv när och hur assistansen ska gå till. Personlig 

assistans bör vanligtvis inte utfärdas till personer som bor på en gruppbostad eftersom 

behovet redan uppfylls av personalen på gruppbostaden.67  

 

De förutsättningar som krävs för vård med stöd av LSS är att personen måste innefattas i 

någon av personkreterna samt att vård och insatser inte kan ges på annat sätt. Det kan 

konstateras att personer med psykisk funktionsnedsättning har rätt till insatser enligt LSS och 

oftast ingår i personkrets ett. Det kan vidare konstateras att insatserna ska ske frivilligt och 

som ovan visat krävs därför samtycke för att vård med stöd av LSS, HSL och SoL ska vara 

giltigt. Samtycke är dock ett juridiskt mycket komplicerat begrepp som kräver en egen 

redogörelse, vilket följer nedan.   

 

3.3 Särskilt om samtycke  

För att samtycke till vård och insatser ska föreligga krävs att personen som meddelar 

samtycket har förmågan att göra det. Rynning, professor i medicinsk rätt som skrivit en 

avhandling om samtycke till medicinsk vård, använder sig av begreppet beslutskompetens för 

att beskriva det krav på kompetens som måste föreligga för att det ska vara ett giltigt 

samtycke.68 Avgörande för beslutskompetensen är personens mognad och möjlighet att 

tillgodogöra sig den information som ges. Möjligheten för en person med en psykisk 

funktionsnedsättning att tillgodogöra sig information varierar från person till person. Det är 

därför viktigt att personen som mottar ett samtycke vet var den personliga gränsen för 

förståelsen går. Varje enskild personal på gruppbostaden måste bedöma var gränsen mellan 

beslutskompetens och beslutsinkompetens går när personer med psykisk funktionsnedsättning 

mottar sociala insatser.  

 

Det kan poängteras att Rynnings avhandling behandlar samtycke till medicinsk vård medan 

insatser på gruppbostäder som bedrivs med stöd av LSS inte endast innebär vårdinsatser. Det 

är dock en stor del av de insatser som görs som är vårdgivande och personal på gruppbostad 

                                                
66 RÅ 2003 ref. 33 
67 Larsson, M & Larsson, L, LSS [stöd och service till vissa funktionshindrade] s. 80. 
68 Rynning, E, Samtycke till medicinsk vård och behandling, en rättsvetenskaplig studie 277-279. 
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är anställd som vårdare, vilket gör att paralleller till samtycke för medicinsk vård är av 

relevans. 

 

En viktig del av giltigheten av samtycke är det sätt som samtycket förmedlas på och det kan 

göras på en rad olika sätt. Inledningsvis kan samtycke ges skriftligt. I regel torde dock vanliga 

löpande insatser inte kräva något skriftligt samtycke utan det räcker med ett muntligt eller ett 

konkludent samtycke.69 Ett muntligt samtycke föreligger då personen ifråga uttryckligen 

meddelar att hen samtycker till den aktuella insatsen medan ett konkludent samtycke 

föreligger då det framgår av personens beteende att hen samtycker. Det kan vara en fin gräns 

mellan ett muntligt samtycke och ett konkludent samtycke speciellt när det handlar om 

personer med psykisk funktionsnedsättning. Personer som inte kan kommunicera med ord kan 

kanske endast nicka tillbaka för att acceptera och Rynning menar att en jakande nick kan 

räknas som ett muntligt samtycke trots att det inte är ett verbalt samtycke.70 När det gäller 

rutininsatser måste kravet på ett samtycke ställas lägre och ett mindre uttryckligt samtycke 

torde krävas.71 Konkludent samtycke innebär att någon rättar sig efter den stödinsats som ges 

utan att uttryckligen samtycka. Varje enskild insats måste inte uttryckligen samtyckas till, 

utan samtycket kan även inhämtas genom att någon ”fogar sig till” den stödinsats som ges. 

Personalens övertag kan här bli ett problem, det kan tänkas finnas svårigheter att neka insatser 

när någon har ett kunskapsmässigt övertag. Detta torde vara vanligt vid vård som sker på 

gruppbostäder, i och med att de som bor och får vård och insatser där är beroende av de 

insatser som ges. Även andra insatser som hjälp med matlagning och hygien gör att den 

boende står i ett beroendeförhållande till personalen. Det finns också en stor risk att 

konkludent samtycke misstolkas som samtycke trots att det inte föreligger något. Trots dessa 

problem vad gäller konkludent samtycke är det ett giltigt samtycke för vård och insatser.72  

 

Ytterligare en version av samtycke är presumerat samtycke vilket innebär att vårdgivaren 

antar att personen håller med eller skulle hålla med om hen hade möjlighet.73 Enligt Rynning 

måste det i varje enskilt fall finnas någon viljeriktning för att det ska vara ett giltigt samtycke. 

Det inre samtycket är ett samtycke då personen till skillnad från vid konkludent samtycke 

                                                
69 Några tillfällen som ett skriftligt samtycke krävs är för organdonation eller vid sterilisering, men detta är inte 
aktuellt enligt den vård som ges med stöd av LSS se Elisabeth Rynning, Samtycke till medicinsk vård och 
behandling, en rättsvetenskaplig studie s. 318.  
70 Rynning, E, Samtycke till medicinsk vård och behandling, en rättsvetenskaplig studie s. 320.  
71 Rynning, E, Samtycke till medicinsk vård och behandling, en rättsvetenskaplig studie s. 321. 
72 Rynning, E, Samtycke till medicinsk vård och behandling, en rättsvetenskaplig studie s. 322-323. 
73 Rynning, E, Samtycke till medicinsk vård och behandling, en rättsvetenskaplig studie s. 324 
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faktiskt inte visar någonting alls, varken positivt eller negativt. Personen motsätter sig inte 

vården men gör inte heller någonting för att underlätta genomförandet av vården. För personer 

med psykisk funktionsnedsättning och beslutsinkompetens kan det vara svårt att uttrycka sig 

och presumerat samtycke är därför ett alternativ. Detta borde dock begränsas till beslut av 

liten vikt och som inte är till nackdel för personen ifråga.74 Det kan dock konstateras att 

någonting som är till fördel för någon med ”vanlig” beslutskompetens kan kännas som en 

otroligt stor nackdel för någon som redan har ett underläge.  

 

Den psykiska funktionsnedsättningen påverkar intrycket av en insats som kan uppfattas 

annorlunda än för någon som inte har en funktionsnedsättning. Den som fattar beslut om 

insatser saknar i regel en sådan funktionsnedsättning vilket innebär att beslutsfattarens 

preferenser på hur aktuell insats kommer upplevas kan skilja sig från den vårdtagandes. På 

grund av det ovanstående kan användandet av ett presumerat samtycke riskera att resultera i 

en inskränkning av den personliga autonomin. Det finns också en överhängande risk att det 

tänjs på gränserna för ett godkänt samtycke. En vårdare som ger medicin varje dag kan anta 

att det föreligger samtycke för att ge medicinen nästa dag också. Presumerat samtycke torde 

därför inte vara ett godtagbart sätt att inhämta ett samtycke. 

 

Det kan konstateras att en förutsättning för inhämtandet av samtycke är att personen kan 

kommunicera ett sådant. För att aktivt kunna delta i sina egna beslut krävs därför någon form 

av kommunikation.75 För att alla ska ha möjlighet att kommunicera måste personalen ha 

kunskap om den enskilda personens sätt att kommunicera och även vidare kunskap om 

kommunikation. Utan kommunikation finns inte något samtycke och vård kan då inte ges 

frivilligt. Kunskapen kring kommunikation torde därför vara avgörande för en bedömning av 

samtyckets varaktighet. 

 

Trots ett tidigare samtycke kan det finnas anledning att återkalla sitt samtycke och det kan 

göras på samma sätt som samtycket kan ges. Det finns en problematik gällande ambivalenta 

personer som ena stunden vill ha vård och i andra stunden inte vill det. Det är dock godtagbart 

att ändra sig under behandlingen eller insatsens gång. Trots att någon är ambivalent och 

blandar samtycke med återtagande av samtycke ska alltid ett återtagande av samtycket gälla 

                                                
74 Rynning, E, Samtycke till medicinsk vård och behandling, en rättsvetenskaplig studie s. 326. 
75 Fridström Montoya, T, Leva som alla andra genom ställföreträdare – en rättslig och faktisk paradox s. 392.  
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och insatsen därför avslutas.76 För personer med psykisk funktionsnedsättning är det vanligt 

att viljan att samarbeta variera beroende på vilket humör hen är på just den dagen. Det innebär 

att samtycke som lämnats en stund lätt kan återkallas och detta måste accepteras för att inte 

riskera att kränka någons självbestämmande. Detta innebär att höga krav ställs på de personer 

som arbetar med personer som har psykisk funktionsnedsättning. Personalen på 

gruppbostäder måste vara mycket lyhörda för signaler och uttryck, eftersom att det är 

avgörande för att avgöra om samtycke föreligger vid den aktuella tidpunkten.  

 

3.4 Frivillig vård med inslag av tvång  

Tanken med LSS är god, att ge alla människor det stöd de behöver för att leva som alla andra. 

De insatser som ges lever dock inte upp till kraven på självbestämmande och autonomi som är 

kravet enligt lagstiftningen. Människor som får insatser enligt LSS är en speciellt utsatt grupp 

eftersom dessa personer har nedsatt beslutsförmåga och en psykisk funktionsnedsättning och 

det är därför viktigt att sättet som stöd ges görs med respekt. På grund av att det stöd och den 

vård som ges idag fortfarande präglas av paternalism och av en tradition då personer med 

psykisk funktionsnedsättning inte har samma förutsättningar att fatta sina egna beslut vacklar 

hela syftet med lagen.77 IVO har i en rapport funnit att tvång- och begränsningsåtgärder sker i 

större utsträckning på gruppbostäder än på andra typer av boendeformer samt att det 

föreligger stora svårigheter att inhämta giltiga samtycken från personer med psykisk 

funktionsnedsättning. Personalen som arbetar på gruppbostäder är inte tillräckligt insatt i 

kraven på samtycke och vid vilka tillfällen dessa måste inhämtas.78 Just nu finns det inga 

möjligheter till tvingande insatser för att skydda personer som får frivilliga insatser, det har 

dock gjorts en utredning angående skydds- och tvångsåtgärder gällande personer med 

demens.79 Skydds- och tvångsåtgärder är begrepp som innebär tvingande åtgärder som anses 

vara nödvändiga för att skydda den enskilde från sig själv eller från någon annan.80 

 

De insatser som idag ges på gruppbostäder har skapat ett arbetssätt kring hur insatserna ska 

ges. En acceptans gällande tvång har rotat sig inom dessa verksamheter och det är svårt att 

komma ifrån problematiken gällande den etiska synen av vård och insatser när någon far illa 

                                                
76 Rynning, E, Samtycke till medicinsk vård och behandling, en rättsvetenskaplig studie s. 346. 
77 Brunt, D & Hansson, L, Att leva med psykisk funktionsnedsättning – livssituationen och effektiva vård- och 
stödinsatser s. 83.  
78 IVO 2015-56 – Skapa trygghet utan tvång - Rapport om tillsynsinsats vid verksamheter där personer med 
nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas. s. 5-6  
79 SOU 2006:110 
80 SOU 2006:110 s. 83  
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på grund av sina egna beslut. Vårdare och även verksamhetschefer har skapat en tolerans mot 

tvång och ser inte längre till det samtycke som krävs för att vård och insatser ska kunna ges. 

Det är viktigt att inte grunda frivilliga insatser på hot om att tvångsvård kan bli aktuellt om 

någon inte accepterar den frivilliga vården eller insatserna. Det föreligger inte ett giltigt 

samtycke om samtycket har uppstått på detta sätt.81 Det är också viktigt att inte grunda den 

frivilliga vården på övertalning och påtryckningar mot någon med psykisk 

funktionsnedsättning. För att kunna upprätta autonomi för personer med funktionsnedsättning 

krävs att personen har en känsla av kontroll, självförtroende och känner sig uppskattad och 

respekterad. Genom insatser ska personer med psykisk funktionsnedsättning kunna känna att 

de bestämmer över sina egna liv och inte bara följer med.82  

 

Som redovisats i uppsatsen har det gjorts utredningar på området om ökade skyddsåtgärder. 

Ingen av dessa förslag har resulterat i en lagändring.83 Det trots att redovisning har gjorts av 

lyckad lagstiftning i resten av norden. För att kunna skydda personer med psykisk 

funktionsnedsättning från tvångsåtgärder krävs tydligare lagstiftning på gränsen mellan tvång 

och samtycke. Det får anses vara lämpligare med en lagreglering än att låta det vara på detta 

sätt. 84  En reglering skulle möjligtvis krävas för att minska tvånget inom vården, öka 

rättssäkerheten för den enskilde, samt underlätta för personal. Personalen skulle få en bättre 

arbetssituation med tydliga gränser för när tvång kan användas. Det är även viktigt med 

reglering för att skydda personer från att skada sig själva och andra.  

 

Det är viktigt att skilja mellan de olika typer av insatser som ges med stöd av LSS. De insatser 

som endast handlar om den dagliga livsföringen och de insatser som handlar om behandling 

av befintliga sjukdomar. Det måste finnas en skillnad mellan insatser som bara innebär att 

någon får ett liv som andra människor och insatser som är livsuppehållande, medicin och 

annan vård. Den vård som är livsavgörande kräver en annan insikt än den dagliga hygienen 

gör. Det föreligger svårigheter att vårda personer med psykisk funktionsnedsättning med stöd 

av LPT vilket kommer redogöras för i uppsatsens kap. 4. Här måste kritik riktas mot 

lagstiftningen då den är för vag och inte omfattar personer med utvecklingsstörning. Det blir 

här ett glapp mellan frivillig vård och tvångsvård. Glappet skapar incitament för personal på 

                                                
81 Rynning, E, Samtycke till medicinsk vård och behandling, en rättsvetenskaplig studie s. 336.  
82 Brunt, D & Hansson, L, Att leva med psykisk funktionsnedsättning – livssituationen och effektiva vård- och 
stödinsatser s. 85.  
83 Se SOU 2006:110 samt delar av SOU 2008:77  
84 SOU 2006:110 s. 30 
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gruppboenden, och även på andra ställen då vård ges med stöd av LSS, att själva bestämma 

vad som krävs för att vård ska kunna genomföras.  

 

Personer med psykisk funktionsnedsättning kan ibland ha ett utåtagerande beteende som 

kräver personalens plötsliga agerande. Det kan därför vara mycket svårt att hantera vissa 

personer utan tvång. Vid våld kan personalen åberopa nödrätten, vilket beskrivs mer nedan. 

Personen som har ett utåtagerande beteende tar då tillbaka sitt samtycke till vård tillfälligt i 

och med att personen inte kan hantera sitt beteende. Vanligt är dock att personal ger lugnande 

behovsmedicin för att personen som är utåtagerande ska lugna sig. För de fall när insatser 

måste ges trots att det inte föreligger något samtycke kan reglerna för nöd tillämpas. Reglerna 

om nöd stadgas i 24 kap. Brottsbalken, BrB. Dessa regler gör det lagligt att utgöra vissa 

handlingar om det uppstår en akutsituation och kan denna avhjälpas med handlingen. Vad 

som kan vara en tvingande åtgärd är att ge en utåtagerande person en injektion med lugnande 

för att avvärja fara.85 Det är dock inte godtagbart att använda nödrätten löpande för att avvärja 

fara, då är det någonting som inte stämmer i behandlingen av enskilda personer.86 Om det 

pågår en nödsituation en längre tid måste detta avhjälpas på annat sätt än med tvång inom 

frivillig vård. Det är också viktigt att åtgärden inte överskrider det som situationen kräver, går 

situationen att lösa på annat sätt än genom tvångsmedicinering är det givetvis det som ska 

prioriteras.87 Det är därför viktigt att det inte ska gå att tillämpa nödrätten under en lång tid 

och regelbundet. En regelbunden användning av nödrätten urholkar rätten till nöd.  

 

Problem uppstår också när anhöriga ger vård i hemmet. Det förkommer ibland tvång när 

anhöriga ger vård men det är svårt att få insyn eftersom vården sker i hemmet och kontroller 

därför inte är möjliga på samma sätt som på en gruppbostad. Anhöriga tror dessutom ofta att 

vården har befogenheter att ingripa med tvång, vilket också är ett återkommande problem 

även på gruppbostäder. Läkare får ofta frågan att skriva intyg på tvångsåtgärder, när sådana 

inte får skrivas ut. Desto mer åtgärden strider mot det regelverk som finns desto mindre vill 

verksamheterna dokumentera och synliggöra det som sker. Det centrala vid en bedömning av 

gränsen mellan frivillig vård och tvångsvård är när det föreligger samtycke eller inte.  

 

                                                
85 Rynning, E, Samtycke till medicinsk vård och behandling, en rättsvetenskaplig studie s. 365.  
86 Socialstyrelsen, Handbok för tillämpningen av bestämmelserna om Lex Sarah, andra upplagan s. 131-132. 
87 Rynning, E, Samtycke till medicinsk vård och behandling, en rättsvetenskaplig studie s. 366.  
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Det kan konstateras att samtycke är en viktig del av all vård och det är därför viktigt att 

vårdgivare har en uppfattning om vad ett samtycke är och hur det inhämtas. Det är även av 

stor vikt att vårdgivare vet när ett samtycke är återkallat för att överträdelser av den 

personliga autonomin inte ska göras. Eftersom det inte finns någon lagstadgad definition för 

när samtycke föreligger är det svårt för vårdgivare att veta var gränsen går. Lagstiftaren ger 

individen rätt till autonomi avhängigt dennes förmåga till beslutsfattande.88 Vidare om hur 

samtycke inhämtas och ges finns i uppsatsens kap. 5. 

 

När vårdtanken består trots att insatserna sker inom ramen för sociala insatser försvinner 

poängen med insatserna och personerna som ska få hjälp att leva ett liv med så få hinder som 

möjligt ses istället som patienter. Det nuvarande arbetssättet på gruppbostäder accepterar 

tvång för att skydda personerna som bor på gruppbostaden. Det kan därför konstateras att för 

att upprätthålla autonomin för personer med psykisk funktionsnedsättning krävs att personal 

är lyhörd och mottar de signaler som ges.  

 

När tvång inom ramen för den frivilliga vården och insatser används uppkommer frågan vilka 

krav som uppställs för att vård med tvång ska kunna ges. Finns det något annat stöd för att 

vårda personer med psykisk funktionsnedsättning med lagligt tvång och var kan denna typ av 

vård ske? En genomgång av tvångsvård med stöd av LPT görs därför nedan.  

  

                                                
88 Prop. 1990/91:58 s. 303 
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4. Tvångsvård för personer med psykisk funktionsnedsättning  
 

4.1 Förutsättningar för vård med tvång med stöd av LPT  

Uppsatsen syfte är att utreda om det finns möjlighet att vårda personer med psykisk 

funktionsnedsättning med tvång och om denna vård kan ges på gruppbostad. Den inledande 

fråga som måste ställas är om tvångsvård kan ske på gruppbostäder. Det kan direkt 

konstateras att vård inte kan ges med stöd av LPT på gruppbostäder på grund av kravet i 15 § 

LPT att vård ska ges på en sjukvårdsinrättning och den ska drivas av landstinget. 

Gruppbostäder bedrivs i de allra flesta fallen av kommuner och fungerar inte som 

sjukvårdsinrättningar utan som bostad där stöd och service kan ges. Det kan därför 

konstateras att vård med stöd av LPT inte kan ges på gruppbostäder, vilket leder till nästa 

fråga. Kan personer med psykisk funktionsnedsättning vårdas med stöd av LPT?  

 

För att vård med stöd av LPT ska få ske måste rekvisiten i lagen vara uppfyllda. De tre 

rekvisit som måste uppfyllas för att tvångsvård med stöd av LPT ska kunna ges är att 

personen i fråga måste ha en allvarlig psykisk störning som innefattar ett oundgängligt behov 

av vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom tvångsvård eftersom personen inte 

lämnar sitt samtycke till frivillig vård. Dessa rekvisit behandlas närmare nedan. Eftersom det 

är ett så pass stort ingripande på den personliga integriteten och autonomin att tvinga någon 

till vård bör rekvisiten för tvångsvård tolkas restriktivt. Det föreligger dock stora 

tolkningsutrymmen och det uppkommer då svårighet att upprätthålla rättssäkerheten.  

4.1.1 Allvarlig psykisk störning  

Det inledande kravet för tvångsvård stadgas i 3 § 1 st. LPT. För att en person ska bli 

omhändertagen måste hen ha en allvarlig psykisk störning, här förkortat APS. APS är ett 

samlingsnamn för en mängd olika tillstånd. Det är ett komplicerat begrepp som sammanfogar 

olika vetenskaper eftersom det inte enbart är en juridisk bedömning utan även en medicinsk 

bedömning. Bedömningen av om APS föreligger måste göras av en läkare som utfärdar ett 

vårdintyg, för att sedan prövas igen av ytterligare en läkare, en så kallas tvåläkarprövning.  

 

Vad som utgör APS är först och främst ett tillstånd av psykotisk karaktär. Vid ett psykotiskt 

tillstånd har personen en verklighetsbild som inte överensstämmer med verkligheten. 

Vanligen förekommer då hallucinationer, vanföreställningar och förvirring. Andra tillstånd 
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som kan anses vara APS är allvarliga depressioner och självmordstankar. 89 Trots en diagnos 

avseende psykisk sjukdomen är inte det tillräckligt för att det föreligger APS. Avgörande för 

om APS föreligger, i enlighet med LPT, är graden och intensitet i den psykiska sjukdomen. 

Utöver det är yttrandet av sjukdomens symtom av vikt vid en bedömning om APS föreligger. 

Förutom en utredning av graden och intensiteten i sjukdomen måste den psykiska sjukdomen 

också vara av viss art. Till skillnad från grad, som innebär omfattningen av det ingrepp i 

personligheten som störningen orsakar, är art istället typen av störning.90 För att det ska vara 

fråga om en psykisk störning av allvarlig art måste det föreligga en påtaglig risk att symtomen 

kommer tillbaka om behandlingen avbryts. Det finns ingen vägledning i praxis om vad 

påtaglig risk innebär, det kan dock konstateras att för att det ska föreligga en risk ska risken 

grunda sig på faktiska objektiva omständigheter.91 Oavsett hur svår den psykiska sjukdomen 

är kan den inte ensamt utgöra skäl för tvångsomhändertagande utan måste kombineras med de 

andra rekvisiten.92 

 

Uppsatsens syfte är att utreda hur regelverket gällande tvångsvård tillämpas på personer med 

psykisk funktionsnedsättning och nedsatt beslutsförmåga. Det kan konstateras att personer 

med psykisk funktionsnedsättning av allvarlig art i vissa fall kan anses ha en APS. I 

förarbeten framgår att allvarlig demens för äldre kan räknas som en allvarlig psykisk störning 

i enlighet med LPT.93 Det är dock ovanligt att dementa vårdas med stöd av LPT. Den 

psykiska funktionsnedsättningen kan dock vara så allvarlig att den räknas som en APS.94 

Vanligare är att vård ges på frivillig väg med stöd av LSS eller SoL95. Detsamma gäller 

personer med psykisk funktionsnedsättning som vanligtvis vårdas med stöd av LSS eller SoL 

istället för den med ingripande vården med stöd av LPT.  

 

 

 

 

                                                
89 Prop. 1990/91:58, s. 86 ff.  
90 Prop. 1990/91:58 s. 239. 
91 Gustafsson, E, Psykiatrisk tvångsvård och rättssäkerhet s. 138. 
92 Prop. 1990/91:58 s. 91. 
93 Prop. 1990/91:58 s. 86 
94 SOU 2006:110 s. 166 – Regler för skydd och rättssäkerhet för personer med demenssjukdom 
95 Vilket framgår av praxis, i RÅ 2008 ref 78 konstateras att en person med Alzheimers ingår i personkrets två i 
LSS. Detta till skillnad från Prop. 1992/93:159 där det uttryckligen framgår att demens inte ska vara inkluderat i 
LSS-personkrets. 
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4.1.2 Kvalificerat vårdbehov 

Det andra rekvisitet för att tvångsvård ska kunna aktualiseras är att personen har ett behov av 

vård och behovet ska vara oundgängligt, vilket framgår av 3 § 1 st. 1 pt. LPT. Oundgängligt 

innebär att vården är oundviklig, ofrånkomlig och absolut nödvändig. Behovet av vård måste 

vara nödvändigt vid tillfället då behovet utreds, det är alltså inte ett framtida vårdbehov som 

ska tillgodoses. 96  Behovet av vård ska föreligga på grund av den allvarliga psykiska 

störningen och det ska inte gå att tillgodose behovet av vård på något annat sätt än med sluten 

psykiatrisk dygnetruntvård. Här kan poängteras att hänsyn ska tas till varje enskild persons 

situation och levnadsförhållanden i övrigt. När det inte längre föreligger ett kvalificerat 

vårdbehov finns möjlighet till öppen tvångvård enligt 3 § 1 st. LPT. Stycket delas in i två 

punkter där den första punkten innefattar sluten vård och den andra punkten innefattar öppen 

vård. Det inledande kravet för tvångsvård är dock alltid rekvisiten för sluten tvångsvård är 

uppfyllda.  

 

Vårdbehovet är till viss del knutet till personens egna hemförhållanden, tillstånd och i övrigt 

personliga förhållanden. Det kan vara så att det finns andra typer av vård som är lämpligare 

och kan uppnås utan tvång. Vad som är ett oundgängligt vårdbehov är svårt att uttolka ur 

praxis, eftersom motiveringar angående det inte är så utförliga. Det kan finnas fler 

anledningar till att det inte finns något annat alternativ än tvång och det kan exempelvis vara 

att tvång krävs för att säkerställa medicinering. Ytterligare ett exempel kan vara att patientens 

psykiska tillstånd påkallar ett oundgängligt vårdbehov eftersom patienten saknar 

sjukdomsinsikt.97 Det finns här likheter mellan förekomsten av ett oundgängligt vårdbehov 

och avsaknad av samtycke, vilket visar svårigheter i praktiken att skilja rekvisiten från 

varandra. Gustafsson menar att rekvisitet oundgängligt vårdbehov inte används som det är 

uppställt i lagen utan används för att hålla patienter under medicinering trots att det inte är 

fråga om ett absolut nödvändigt vårdbehov. Att tillämpa LPT på det viset är i strid med lagens 

syfte.98 Eftersom tvångsingripande är en integritetskränkning är det av stor vikt att alla 

rekvisit verkligen är uppfyllda när ett tvångsingripande sker.  

 

                                                
96 Grönwall, L & Holgersson, L, Psykiatrin, tvånget och lagen – en kommentar, s. 75.  
97 Gustafsson, E, Psykiatrisk tvångsvård och rättssäkerhet, s. 155.  
98 Gustafsson, E, Psykiatrisk tvångsvård och rättssäkerhet, s. 168.  
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Det kan konstateras att ett kvalificerat vårdbehov kan finnas även hos personer med psykisk 

funktionsnedsättning men att behovet kan anses vara uppfyllt i och med att personen får vård 

enligt LSS. Det kvalificerade vårdbehovet som rekvisit i LPT ska bedömas i förhållande till 

att vård inte kan ges på frivillig väg. Återigen korsar rekvisiten i 3 § LPT varandra. Viktigt att 

poängtera är att det kvalificerade vårdbehov som ska finnas måste vara i förhållande till 

patientens psykiska tillstånd, inte fysiska. Behandling av diverse sjukdomar kan behöva göras 

men det kan inte göras med tvång med stöd av LPT. Det är endast den psykiska sjukdomen 

som ska vårdas enligt LPT, det är inte fråga om att vårda personer med stöd av LPT på grund 

av att de har fysiska sjukdomar.  

4.1.3 Avsaknad av samtycke  

Det tredje rekvisitet för tvångsvård med stöd av LPT är att vård inte kan ges på frivillig väg, 

det vill säga att det inte föreligger samtycke till vård, detta enligt 3 § 2 st. LPT. Patienten 

måste motsätta sig vården för att tvångsvård ska kunna aktualiseras. Det kan tyckas självklart 

eftersom det inte finns något tvång om det föreligger ett samtycke, men bedömningen av om 

samtycke föreligger eller inte är mer komplicerad än så. Människor kan ibland fatta 

irrationella beslut, men bara för att de fattar irrationella beslut är de inte inkapabla att fatta 

beslut. Det kan vidare finnas goda anledningar för någon att inte vilja motta den vård som 

erbjuds.99 Det kan finnas olika sätt att uttrycka ett samtycke på. Samtycket kan både vara 

verbalt men det kan också ske genom någons konkludenta handlande. Om patienten vidtar de 

åtgärder som vården kräver och rättar sig efter den vård som ges gäller det som ett 

samtycke.100 Det är här också viktigt att påpeka att alla människor inte kommunicerar på 

samma sätt. Om kravet på ett samtycke skulle vara ett uttryckligt ja eller nej skulle det vara 

omöjligt för vissa personer att förmedla ett samtycke.  

 

Trots att det finns ett uttryckligt samtycke kan det finnas tillfällen då ett samtycke kan 

ifrågasättas om det är verkligt menat. Det finns därför en andra mening i 3 § 2 st. LPT. Trots 

att ett samtycke har lämnats kan vård ändå inte ges på frivillig väg om samtycket inte är 

allvarligt menat. Problem uppstår återigen vad gäller personer med psykiska 

funktionsnedsättningar och nedsatt beslutsförmåga och deras möjlighet att kommunicera ett 

samtycke. En person med nedsatt beslutsförmåga kan även ha svårigheter att fatta beslut om 

vilken vård hen vill ha. Det kan också vara svårt att tyda eller få ett tydligt samtycke av någon 

                                                
99 Ottosson, O, Psykiatrisk etik s. 51.  
100 Grönwall, L & Holgersson, L, Psykiatrin, tvånget och lagen – en kommentar s. 79.  
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som har nedsatt beslutsförmåga och svårigheter att kommunicera. 101  Svårigheter att 

kommunicera ska inte hindra någon från att ge ett samtycke. Det faktumet att personen är 

psykiskt sjuk eller har en funktionsnedsättning kan inte vara skäl nog att förneka att samtycke 

föreligger.102 Om en person har svårigheter att kommunicera krävs kunskap om personens 

egen kommunikation för möjligheten att inhämta ett samtycke. 

 

Ett samtycke kan även mer eller mindre inhämtas vid motiverande samtal. Det finns alltså en 

möjlighet att få ett samtycke genom att övertala personen att motta vården. Det finns då en 

stor risk att ett motiverande samtal går över till att vara tvång eller att en känsla av tvång 

uppstår hos patienten. Hot om repressalier kan få människor att agera i strid mot sin egen vilja 

och acceptera vård. Istället för att hota patienten till vård ska personal när någon är osäker på 

den erbjudna vården förklara och motivera patienten att ta emot vården.103 

 

Det kan ifrågasättas hur allvarligt menat ett samtycke är när personal har övertalat personen 

till den önskade vården. Det ska också uppmärksammas att det är en fin gräns mellan att tjata 

fram ett samtycke och att tvinga någon att utföra en åtgärd, någonting som måste beaktas när 

ett samtycke inhämtas. Det måste dock anses vara en godtagbar motivation om personal 

förklarar de negativa konsekvenserna av om vård skulle utebli. 104 Hot om psykiatrisk 

tvångsvård är sådan övertalning som inte torde vara godtagbar. Även uttalanden om 

möjligheten att konvertera tvångsvården till frivillig vård bara patienten går med på vården är 

inte heller godtagbara för inhämtande av samtycke. Konsekvensen av ett samtycke genom hot 

om tvångsvård blir att det faktiskt inte föreligger något samtycke till vården eller den sociala 

insatsen. Syftet med tvångsvård kan sägas vara att personen som tar emot vården ska göra det 

frivilligt, det förutsätter att det går att återställa personens självbestämmande. Det är dock 

problematiskt vid en bestående nedsatt beslutsförmåga på grund av en psykisk 

funktionsnedsättning eftersom deras tillstånd inte förändras, utan den psykiska 

funktionsnedsättningen är bestående. Självbestämmande är dock möjligt även för personer 

med psykisk funktionsnedsättning och målet är även där att återställa personens 

självbestämmande.  

 

                                                
101 Socialstyrelsen, Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga – Slutrapport.  
102 Gustafsson, E, Psykiatrisk tvångsvård och rättssäkerhet, s. 187. 
103 Prop. 1990/91:58 s. 240. 
104 Rynning, E, Samtycke till medicinsk vård och behandling, en rättsvetenskaplig studie s. 332.  



34 

Trots att någon har nedsatt beslutsförmåga kan beslutsförmåga föreligga förutsatt att någon 

kan förstå information, bedöma informationen i ljuset av sina värderingar, förutse resultatet 

och sedan fritt meddela sina önskningar.105 Med detta sagt kan konstateras att vissa beslut är 

lättare att ta och beslutsförmåga föreligger därför, medan det i mer kvalificerade fall inte 

föreligger beslutsförmåga, exempelvis vid beslut om vård. När det är fråga om ett väldigt 

riskfyllt beslut ska högre krav ställas på beslutsförmågan.106  Eftersom beslutsförmågan 

förändras beroende på vilket beslut det är som ska fattas är det viktigt att kontinuerligt 

betrakta beslutsförmågan hos individen. Detta kan dock bli rättsligt problematiskt om det från 

tillfälle till tillfälle ska bestämmas om beslutsförmågan och det öppnar upp för väldigt 

subjektiva och skönsmässiga bedömningar. Det kan dock konstateras att en inskränkning i det 

personliga beslutsfattandet bara får göras när grund för tvångsvård föreligger.  

 

Rynning menar att det redan i ordet samtycke finns en viss obalans mellan parterna, den som 

samtycker och den som mottar ett samtycke är inte jämlikar utan den som inhämtar ett 

samtycke har snarare en roll som är dominerande. Hon menar att den som ger sitt samtycke 

endast lägger in sitt veto som ett ja eller nej till vården. Eftersom läkaren är den med mest 

kunskap om vården är det också läkaren som förväntas ha rätt i förhållande till patienten som 

förväntas acceptera och samtycka till vården.107 Det kan här även påpekas att personer som 

arbetar på bostäder med särskilt stöd och service kallas för vårdare, det visar ytterligare synen 

på personer som får ta del av insatser enligt LSS. Det framgår här att personer som ges 

insatser enligt LSS ses som patienter och inter som personer som får daglig hjälp. I Rynnings 

avhandling används begreppet erforderligt samtycke för att beskriva ett giltigt samtycke eller 

bara samtycke. Begreppet används istället för informerat samtycke eftersom ordet informerat 

inte tillför något till det samtycke som krävs för att vården ska vara giltig.108 

 

Det kan konstateras att samtycket är det svåraste rekvisitet att fastställa vid vård med stöd av 

LPT då det ligger i sakens natur att de personer som ska ge sitt samtycke har viss svårighet att 

ge ett korrekt samtycke. På grund av den obalans som finns mellan den som inhämtar 

samtycket och den som samtycker föreligger svårigheter att veta var gränsen egentligen går. 

Avgörande för om samtycke kan ges eller inte är den personliga beslutsförmågan och 

beslutsförmågan varierar från beslut till beslut.  
                                                
105 Engström, I, Tvingad till hjälp – om tvång, etik och tillit i barn- och ungdomspsykiatrisk vård s. 57.  
106 Engström, I, Tvingad till hjälp – om tvång, etik och tillit i barn- och ungdomspsykiatrisk vård s. 58. 
107 Rynning, E Samtycke till medicinsk vård och behandling, en rättsvetenskaplig studie s. 22. 
108 Rynning, E, Samtycke till medicinsk vård och behandling, en rättsvetenskaplig studie s. 24.  
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4.1.4 Öppen psykiatrisk tvångsvård som alternativ till sluten tvångsvård  

Genom en lagändring 2008 tillkom möjligheten att vårda inom öppen tvångsvård i LPT. 

Öppen tvångsvård finns som ett komplement till tvångsvård för personer som fortfarande har 

ett behov av tvångsvård men slussas ut till frivillig öppen vård. Som ovan nämns är 

tvångsvårdens syfte att personen ska vilja ta emot vården frivilligt och på så sätt kunna ta 

ansvar för sin egen vård. Genom öppen tvångsvård finns en möjlighet att hålla kvar tvånget 

men kravet på en sluten institution finns inte längre kvar för personen.  

 

Syftet med öppen vård är att det ska gå att anpassa nivån av tvångsingripande hos personer 

som inte behöver totalt tvångsingripande så som sluten psykiatrisk vård. Patienten är 

inskriven på en sjukvårdsinrättning under hela tiden, men patienten är inte intagen på 

sjukvårdsinrättningen.109 Trots att det i lagtexten ser ut som att rekvisitet för öppen tvångsvård 

är alternativt så krävs det alltid, även vid öppen tvångsvård, att rekvisiten för sluten 

tvångsvård är uppfyllda. För den öppna vården krävs dock inte att det finns ett oundgängligt 

vårdbehov, för om det finns ett oundgängligt vårdbehov ska den slutna vården fortsätta. En 

avvägning ska göras mellan inskränkningen i personens självbestämmanderätt och fördelarna 

som vården har för den enskilde.110  

 

Öppen tvångsvård kan infatta villkor som har med sociala insatser att göra. Det kan vara 

stället personen bor på, personer den träffar och så vidare. Det kan även vara krav på att 

släppa in stödjare och personer som finns till för att hjälpa till i vardagen. Det är sociala 

insatser som vanligtvis inte kan göras genom tvång inom ramen för den frivilliga vården i 

LSS eller HSL. Den öppna tvångsvården skapar en länk mellan den frivilliga vården och 

tvångsvården och ger inom ramen för tvång godkännande att göra insatser där det genom 

frivillighet inte skulle vara möjligt. Detta är ett redan befintligt sätt att legitimera det tvång 

som ofta sker på frivillig väg inom LSS och HSL. Frågan är bara om den öppna tvångsvården 

används i den utsträckning den skulle kunna.  

 

Öppen tvångsvård öppnar också upp för att vårda personer med långvariga psykiska 

störningar med tvång. Det kan också vara personer som lätt faller in i ett destruktivt beteende 

och självskadebeteende och behöver kontinuerlig kontroll av medicinering och liknande. Det 

kan också gälla personer som har ett varaktigt psykiskt funktionshinder och som av den 
                                                
109 Prop. 2007/08:70 – Ny vårdreform s. 145. 
110 Prop. 2007/08:70 s 111. 
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anledningen behöver vistas på ett boende för att upprätthålla en god livssituation.111 En fråga 

som då måste ställas är hur länge det är möjligt att vårdas med öppen tvångsvård då vård på 

detta sätt kan ges till personer som har ett livslångt behov av denna typ av vård. Vård med 

stöd av LPT ska hållas så kort som det är möjligt. När det finns ett behov av vård med tvång 

och vården inte kan ges på annat sätt så ska personen kunna fortsättas vårdas på detta sätt, 

korta vårdtider ska inte i sig vara den enda anledningen.112  

 

Det finns inte mycket praxis på området utan endast ett prejudikat från Högsta 

förvaltningsdomstolen. Målet113 behandlar fortsatt öppen tvångsvård för en person med 

schizofreni som har vårdats med stöd av LPT i 15 år. Den enda vård patienten motsatte sig var 

en depåmedicinering, annars godkände han den övriga vården. Socialstyrelsen, den 

sakkunnige och chefsöverläkaren ansåg att patienten hade en allvarlig psykisk störning och att 

det förelåg ett oundgängligt behov av vård. Eftersom det var frågan om öppen tvångsvård så 

finns det inte möjlighet att genomföra vård med hjälp av tvångsåtgärder, vilket resulterar i att 

patientens vilja att ta emot medicinen är betydande för om vård kan ges. Domstolen kom 

därför fram till att öppen tvångsvård inte kunde ges i det aktuella fallet. En patient som inte 

samtycker till vård uppfyller kraven på sluten tvångsvård, men hot om sluten vård kan inte 

användas för att få någon att rätta sig efter medicinering. Vid öppen tvångsvård ska det finnas 

en avsaknad av samtycke, dock får inte patienten motsätta sig vården för mycket. 114 

Rättsfallet visar dock att domstolen är i samma position som innan lagändringen med ett 

tillägg om öppen tvångsvård 2008. Domstolen har inte möjlighet att döma till tvångsvård 

eftersom det inte finns några tvångsåtgärder när det gäller öppen tvångsvård. Det går inte 

heller att döma tillbaka till sluten vård eftersom återintag inte godtas endast på grund av att 

patienten inte rättar sig efter vården. 115  Öppen tvångsvård är därför en lagteknisk 

felkonstruktion som är svår att tillämpa i verkligheten.  

 

                                                
111 Prop. 2007/08:70 s 88. 
112 Prop. 2007/08:70 s 103. 
113 RÅ 2010 ref. 93 
114 Vahlne Westerhäll, L & Östlund, A, Öppen psykiatrisk tvångsvård – en lagteknisk felkonstruktion?, 
Förvaltningsrättslig Tidskrift, 2/2011, s. 376.  
115 Vahlne Westerhäll, L & Östlund, A, Öppen psykiatrisk tvångsvård – en lagteknisk felkonstruktion?, 
Förvaltningsrättslig Tidskrift, 2/2011, s. 386.  
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4.2 Begränsade möjligheter att vårda personer med psykisk funktionsnedsättning med 

tvång 

Den tvångslag som kan komma att aktualiseras vad gäller vård för vuxna med psykisk 

funktionsnedsättning är som ovan beskrivits LPT. Respekt för människors lika värde ska 

alltid beaktas vid vård med stöd av LPT. Syftet med tvångsvård med stöd av LPT är att 

patienten ska ta emot vård på frivillig väg, detta framgår av 2 § 2 st. LPT. Det finns inget krav 

att patienten ska bli frisk utan målet är att patienten själv ska få en sjukdomsinsikt och därmed 

gå med på vård på frivillig väg.116 Vård med stöd av LPT ska endast ges i akuta fall eftersom 

det är ett oundgängligt vårdbehov som ska tillgodoses.117 Det kan med denna utgångspunkt 

konstateras att tvångsvård endast ska vara tillfällig och inte någon långsiktig behandling.  

 

Vård genom tvång är ett intressant dilemma som väcker en rad frågeställningar. När någon 

behöver hjälp är det självklart att hen ska få hjälp, men problem uppstår när ”hjälpen” 

framstår som ett övergrepp för den enskilde.118 En avvägning av personens egen autonomi 

och samhällets skyldighet att skydda människor måste göras. Moa Kindström Dahlin 

beskriver innehållet i denna problematik som tre delar; autonomi, vårdbehov och 

samhällsskydd.119 Dessa tre delar måste vägas mot varandra för att legitimera tvångsvård.  

Hon definierar begreppet autonomi och självbestämmande som rätt till självbestämmande och 

förmåga till självbestämmande. Rätten till autonomi kan därför variera med individens 

förmåga att fatta egna beslut.120 En individs beslutsförmåga är därför avgörande för om 

tvångsvård kan aktualiseras. Gränsen för var den frivilliga vården och när vården ges med 

tvång går varierar också med beslutsförmågan.121 Vid en bedömning av om samtycke 

föreligger ska en bedömning av sannolikheten att vård kommer kunna ges frivilligt göras. 

Vidare måste även en bedömning göras av personens beslutsförmåga.122  

 

                                                
116 Prop. 1990/91:58 s. 237  
117 Prop. 1990/91:58 s. 70  
118 Kindström Dahlin, M, Den psykiskt sjuke patientens svaga rättsliga ställning, Juridisk Publikation 1/2015 s. 
45.  
119 Kindström Dahlin, M, Psykiatrin: Intressen, rättigheter och principer, Jure, Stockholm, 2014, s. 26-27.   
120 Kindström Dahlin, M, Den psykiskt sjuke patientens svaga rättsliga ställning, Juridisk Publikation 1/2015 s. 
48. Även i prop. 1990/91:58 s. 303 ger lagstiftaren individen rätt till autonomi avhängigt dennes förmåga till 
beslutsfattande.  
121 Kindström Dahlin, M, Den psykiskt sjuke patientens svaga rättsliga ställning, Juridisk Publikation 1/2015 s. 
56.  
122 Kindström Dahlin, M, Den psykiskt sjuke patientens svaga rättsliga ställning, Juridisk Publikation 1/2015 s. 
58.  
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Personer med psykisk funktionsnedsättning har rätt att göra sina egna val och de har rätt till 

autonomi precis som alla andra. Svårigheter föreligger dock när personer med nedsatt 

beslutsförmåga faktiskt ska fatta beslut, eftersom den nedsatta beslutsförmågan försvårar 

personen från att fatta beslut i enlighet med hur ”normala” beslut fattas. Det kan även finnas 

ett stort behov av vård hos personer med psykisk funktionsnedsättning, både vård gällande 

psykiska sjukdomar men också fysiska sjukdomar. Utåtagerande beteende kan också 

förekomma hos personer med psykisk funktionsnedsättning.  

 

Kraven på tvångsvård med stöd av LPT är snäva och specifika men samtidigt väldigt öppna 

för tolkning och begreppen är svårdefinierade. Alla rekvisit måste vara uppfyllda för att ett 

tvångsomhändertagande ska kunna göras. När någon av förutsättningarna för tvångsvård inte 

längre föreligger ska tvångsvården upphöra, vilket framgår av 27 § LPT. Som tidigare nämnts 

ska all vård ske med respekt för den enskildes autonomi och självbestämmanderätt. Det är en 

grundläggande rättighet att alla ska ha rätt att bestämma över sin kropp. Intresset av att 

upprätthålla varje persons autonomi krockar med det vårdintresse samhället har för att skydda 

enskilda. Det framgår explicit av 3 § 3 st. LPT att tvångsvård inte kan ges enbart på grund av 

att någon har en utvecklingsstörning. Det finns därför inte något sätt att tvångsvårda personer 

endast på grund av att de har en utvecklingsstörning, vilket bland annat är personer som har 

rätt till särskilt stöd enligt LSS. 123 Detta är en självklarhet i och med att graden av 

funktionsnedsättning och typer av funktionsnedsättning varierar i lika stor utsträckning som 

det finns personer som har funktionsnedsättning. Det är därför inte proportionerligt att vårda 

någon med tvång enbart på grund av en utvecklingsstörning, eller funktionsnedsättning.  

 

Förhållandet mellan HSL och LPT är viktigt vid en bedömning av förutsättningarna samt 

utfärdandet av tvångsvård enligt LPT. Huvudregeln för all vård är att den enskilde själv avgör 

om hen vill ha vård eller inte vilket framgår av 2a § 1 st. 3 pt. HSL. Även vid tvångsvård 

enligt LPT gäller de principer som finns stadgade i HSL, vilket framgår av 1 § LPT. Det 

innebär att även tvångsvård ska vara lättillgängligt och tillgodose patientens behov av 

kontinuitet och säkerhet. Självbestämmande och integritet är enligt HSL viktiga begrepp och 

är därför också viktigt inom vård med stöd av LPT.124 Om det finns flera alternativa metoder 

ska patienten även vid tvångsvård få välja vilket alternativ som passar hen bäst. De regler som 

finns i LPT får inte göra så reglerna i HSL slås ut, utan grundregleringen i HSL gäller också 

                                                
123 Jfr. Prop. 1990/91:58 s. 87. 
124 Rynning, E, Samtycke till medicinsk vård och behandling, en rättsvetenskaplig studie s. 359.  
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den vård som ges med stöd av LPT.125 Det kan av detta konstateras att det även när rekvisiten 

för tvångsvård är uppfyllda försvinner inte den enskildes rätt till autonomi och det är viktigt 

att den enskilde får komma till tals och bestämma över sin egen vård.  

 

Vid en bedömning av tvångsvård måste som ovan nämns en proportionalitetsbedömning 

göras. Den personliga autonomin ska vägas mot samhällets intresse att skydda och hjälpa sina 

invånare. Det ligger även i samhällets intresse att skydda invånarna från människor som 

potentiellt kan vara farliga. En proportionalitetsbedömning är som nämnts i kap. 2 är en 

bedömning av åtgärdens nödvändighet i förhållande till den skada och det intrång på den 

enskilde som den orsakar. Det kan tänkas att inskränkning av den enskildes frihet upplevs 

som större när det är fråga om en person med psykisk funktionsnedsättning och nedsatt 

beslutsförmåga. Vanligt är att personer med psykisk funktionsnedsättning och nedsatt 

beslutsförmåga får vård enligt LSS, detta kommer närmre beskrivas i kap. 4. Det är dock av 

vikt att även här diskutera personer som får vård med stöd av LSS.  

 

Den vanligaste vården av personer med psykisk funktionsnedsättning är vård med stöd av 

LSS och SoL. Det ska dock finnas möjlighet att vårda någon som tillhör personkretsen i LSS 

med tvång trots att vård primärt ska ges frivillig, vilket innebär att i exceptionella fall även 

personer med psykisk funktionsnedsättning kunna ges vård med stöd av LPT. Det kan 

konstateras att personer med psykisk funktionsnedsättning inte är den primära gruppen för 

tvångsvård126 utan vanligare är att denna grupp utsätts för inofficiellt tvång inom ramen för 

den frivilliga vården. Skyddsåtgärder för enskilda med demens har presenterats i en utredning, 

vilken syftar till att legalisera tillfällen då personal kan ingripa med tvång. 127 I detta 

betänkande utreds tillfällen då säkerheten för den enskilde står på spel. Tvång ska då kunna 

ske utan LPT och ska på så sätt vara ett komplement till LPT när kraven för tvångsvård enligt 

LPT inte är uppfyllda. Denna utredning gäller endast för personer med demens, men även 

personer med nedsattbeslutsförmåga kommer också att ha ett behov av denna typ av 

lagstiftning som utredningen behandlar.  

 

Kärnfrågan vid en bedömning av om förutsättningarna för tvångsvård föreligger är samtycke. 

Personer med psykisk funktionsnedsättning kan ha andra sätt att kommunicera ett samtycke 
                                                
125 Gustafsson, E, Psykiatrisk tvångsvård och rättssäkerhet, s. 95-96. 
126 Då de inte omfattas av den beskrivning av vad som räknas som APS vilket görs i prop. 1990/91:58 s. 86. Det 
kan även här poängteras det uttryckliga förbudet mot tvångsvård i 3 § 3 st. LPT.  
127 SOU 2006:110 
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till vård och det kan uppstå problem vid en bedömning av vård enligt LPT. Absolut 

beslutsinkompetens och relativ beslutsinkompetens skiljer sig från varandra. En person med 

beslutsinkompetens är helt oförmögen att fatta ett beslut. Så kan vara fallet när det inte går att 

få kontakt med patienten på grund av medvetslöshet eller en så svår störning att personen inte 

alls har förmågan att kommunicera.128  

 

Rynning menar att den absoluta beslutsinkompetensen är mer lätthanterlig än den relativa 

beslutsinkompetensen, men finns det verkligen lagstöd för att ge vård till personer som inte 

alls har förmågan att samtycka på grund av deras funktionsnedsättning? Den relativa 

beslutsinkompetensen som ofta är för handen när det gäller personer med psykisk 

funktionsnedsättning innebär att någon har möjlighet att uttrycka sin vilja, men inte har 

tillräckligt mycket insikt i vad det innebär. 129  Det är svårt att dra gränsen mellan 

beslutskompetens eller beslutsinkompetens. Den aktuella förmågan att fatta beslut är 

beroende av vilka konsekvenser som beslutet kan få, vilket innebär att olika beslut kräver 

olika grader av beslutskompetens.  

 

Enligt förarbeten till den gamla tvångslagstiftningen är det endast i uppenbara fall det inte går 

att få ett ordentligt samtycke. Det framgår av att det står att personen uppenbarligen inte kan 

ta ställning till vårdfrågan.130 Departementschefen uttalar i förarbetet att det finns olika sätt att 

uttrycka samtycket. Vissa gånger när det inte finns något som helst viljeinriktning att få på 

grund av personens psykiska status ska det ändå gå att tvångsvårda även om personen inte 

aktivt motsätter sig vården.131 Det finns också tillfällen då personen säger att hen vill ha vård, 

men detta inte anses allvarligt menat. Vid tillfällen då det inte föreligger samtycke ska 

konvertering till tvångsvård användas istället för att den person som vårdas frivilligt ska 

kunna fortsätta få vård trots att hen har slutat samarbeta.132  

 

Det är inte möjligt att säga att bara för att någon vägrar den behandling som rekommenderas 

av en läkare så är hen inte kapabel att fatta beslut åt sig själv.133 För att en person ska vara 

                                                
128 Rynning, E, Samtycke till medicinsk vård och behandling, en rättsvetenskaplig studie s. 282-283. 
129 Rynning, E, Samtycke till medicinsk vård och behandling, en rättsvetenskaplig studie s. 283. 
130 Prop. 1990/91:58 s. 242 
131 Prop. 1990/91:58 s. 102 och detta har även kommenterats i RÅ 1999 ref. 64 då en person har samtyckt till 
vård men frågan om målet blir om detta samtycke är godtagbart på grund av hennes psykiska tillstånd. Personen 
i målet hade varit ambivalent till vård och gett olika inställningar till vård. Hon hade vid vissa tillfällen godkänt 
frivillig vård för att sedan motsätta sig vård, hon ansågs då sakna förmåga att ta ställning till sin egen vård.  
132 Prop. 1990/91:58 s. 102 
133 Ottosson, O, Psykiatrisk etik s. 46.  
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beslutskompetent krävs att denne förstår att läkaren har kommit fram till att hen är sjuk, samt 

att behandling krävs för att bli frisk. Personen ska också kunna ta beslut om hen vill ta emot 

behandlingen samt att personen inte får vara styrd av hallucinationer och 

vanföreställningar.134  

 

Problem uppstår när det finns ett kunskapsglapp mellan domare och sakkunnigläkare som 

lämnar sitt utlåtande angående tvångsvård. Det är chefsöverläkaren som ska komma med ett 

utlåtande om tvångsvård behövs eller inte. Chefsöverläkaren ska ta ställning till om rekvisiten 

för tvångsvård med stöd av LPT är uppfyllda, vilket görs på ett individualiserat sätt. Det finns 

dock en risk att rekvisiten, som inte är helt olika varandra, blandas ihop och det blir en 

generell bedömning som görs.135 I och med att domstolen inte har den medicinska kunskapen 

går domstolarna ofta på sakkunnigläkares uppgifter och deras inställning till domen. Det kan 

till och med vara så att chefsöverläkaren kommit fram till att det föreligger en APS trots att 

det kan ifrågasättas juridiskt. Enligt Vahlne Westerhäll och Princis är det behandlingen av 

samtyckesrekvisitet som minst motsvarar förarbeten till lagstiftningen. 136  Att behandla 

rekvisiten för tvångsvård på det här sättet blir problematiskt ur ett rättssäkerhetsperspektiv.  

 

All somatisk vård måste ske frivilligt. Den fysiska vården har utgångspunkt i total frivillighet 

vilket innebär att det är möjligt att neka vård av svåra sjukdomar, vilket är inte möjligt med 

psykiska sjukdomar. Förutom när en person är medvetslös eller ut stånd för att fatta beslut om 

sin egen sjukvård. En förutsättning för vård enligt LPT är att vård endast kan genomföras för 

att vårda och avhjälpa psykiska sjukdomar, inte somatiska sjukdomar.137 Personer med 

funktionsnedsättning har ofta även somatiska sjukdomar som kräver daglig vård. För detta 

kan inte LPT användas. Det saknas legala möjligheter att tvångsvårda psykiskt sjuka patienter 

för kroppsliga åkommor. Tvång medges bara för de psykiatriska patienterna och deras 

psykiatriska behov, det gäller inte andra behov som kan finnas, ex. medicinska.  

 

När det gäller behandling av somatiska sjukdomar är det godtagbart att vägra behandling, men 

så fort det handlar om psykiska sjukdomar så är en vägran av behandling inte okej. Handlar 

                                                
134 Ottosson, O, Psykiatrisk etik s. 49. 
135 Vahlne Westerhäll, L & Princis, L, Medicin och juridik vid psykiatrisk tvångsvård, Förvaltningsrättslig 
tidskrift, 4/2013, s. 399 samt s. 403.  
136 Vahlne Westerhäll, L & Princis, L, Medicin och juridik vid psykiatrisk tvångsvård, Förvaltningsrättslig 
tidskrift, 4/2013, s. 405.  
137 Prop. 1990/91:58 s. 257 ur Elisabeth Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling, en 
rättsvetenskaplig studie s. 361. 
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det om att vi är rädda för psykiska sjukdomar och vad det gör med ett samhälle och därför tar 

oss rätten att behandla människor olika? Inom vård på gruppbostäder finns hela tiden en 

diskussion bland personalen om vad som är hälsosamt, vad som är normalt och vad som är 

rätt att göra. Det kan handla om allt från att äta rätt till att spela tv-spel. Det förs alltid samtal 

om det verkligen är hälsosamt för personen i fråga att äta den där speciella maträtten som hen 

älskar och helst skulle äta varje dag. Detta trots att det är personen som mottar vården som 

själv ska välja hur hen ska leva. Konsekvensen av att en person utan psykisk 

funktionsnedsättning nekar somatisk vård kan bli att personen dör, trots detta går det inte att 

ingripa med tvång och tvinga fram vården. 

 

Det kan inledningsvis konstateras att det inte går att vårda personer med psykisk 

funktionsnedsättning med tvång på en gruppbostad, då tvångsvård med stöd av LPT kräver 

speciellt inrättade sjukvårdsinrättningar. Den typen av vård kan inte ges på gruppbostad 

eftersom krav i 3 § 1 st. 1 pt. LPT uppställs att ett kvalificerat vårdbehov kräver att patienten 

är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård. Den andra 

frågan är då om personer med psykisk funktionsnedsättning kan vårdas med stöd av LPT alls. 

Inledningsvis kan konstateras att personer med psykisk funktionsnedsättning får vård med 

stöd av LSS och krav på vård kan därför uppfyllas redan där. Eftersom de får vård inom 

ramen för frivillig vård med stöd av LSS finns inte behov att tvångsomhänderta någon 

eftersom vården ändå ges. Det får anses vara tillräckligt att vården kan uppnås på frivillig väg. 

Problemet med detta är det oreglerade tvånget som sker inom ramen för frivillig vård. Istället 

för att tvångsomhänderta någon med stöd av LPT ges vården på frivillig väg trots att inte fullt 

samtycke föreligger. Det ska också konstateras att det uttrycks explicit i 3 § 3 st. LPT att 

tvångsvård inte ska ges om patientens psykiska störning enbart är en utvecklingsstörning. 

Detta gör att personer med psykisk funktionsnedsättning exkluderas ur lagen redan där. Det 

har dock tidigare konstaterats att personer med psykisk funktionsnedsättning kan vårdas med 

stöd av LPT om alla rekvisit är uppfyllda, detta torde dock vara ovanligt. Som ovan visats är 

ett av kraven för att vård med stöd av LPT ska kunna genomföras att det inte föreligger något 

samtycke. Vart går då gränsen mellan frivillig vård och tvångsvård? Detta leder in på frågan 

om då personer med psykisk funktionsnedsättning inte vanligtvis vårdas med stöd av LPT 

utan vårdas med tvång inom ramen för LSS, finns det ett behov av att utökat rättsligt tvång 

även för personer med psykisk funktionsnedsättning?   
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5. Sammanfattande diskussion och analys   
 

5.1 Var går gränsen mellan frivillig vård och tvångsvård? 

Går då verkligen gränsen mellan frivillig vård och tvångsvård så fort samtycke inte 

föreligger? Eller ligger gränsen längre bort än så? Gränsen mellan frivillig vård och 

tvångsvård går inte vid en bedömning om det föreligger samtycke eller inte, men så fort det 

inte föreligger samtycke är gränsen för frivillig vård nådd. Det är sedan ett glapp mellan det 

att den frivilliga vården slutar vara frivillig och att tvångsvård vidtas. Förutsättningarna för 

frivillig vård är att det föreligger ett samtycke. Förutsättningarna för tvångsvård är avsaknad 

av samtycke samt ett kvalificerat vårdbehov och en allvarlig psykisk störning. Avsaknad av 

samtycke är endast ett krav för att vård med stöd av LPT kan genomföras, eftersom det inte är 

det enda kravet kan gränsen mellan frivillig vård och tvångsvård inte dras vid samtycke. När 

det inte föreligger samtycke men ett vårdbehov ändå finns, måste ett ingripande ske från 

statens sida.138 Det ställs höga krav på tvångsvård med stöd av LPT och det ska ställas höga 

krav för att vårda någon genom tvång på grund av det stora ingrepp som tvånget innebär för 

personen.  

 

Var går gränsen för frivillighet och samtycke enligt HSL? Hur bedöms frivillighet inom HSL? 

I ett beslut från JO139 kritiseras sjukvårdsinrättningen i fråga för att ha gett medicinering med 

tvång utan lagstöd. Tvångsvård med stöd av LPT hade upphört och således hade vård med 

stöd av HSL tagit vid, vården ska då ges med samtycke. Trots detta tvångsmedicinerades 

patienten vid två tillfällen. Den första gången hon tvångsmedicinerades stod det inte klart för 

personal att intagningsbeslutet med stöd i LPT slutat gälla. Den andra gången patienten fick 

vård beskrivs medicinering som att den getts med ”milt tvång”. Personalen ska då ha haft 

vetskap om att patienten vårdades med frivillig vård, då tvångsbeslutet upphört. JO kommer 

fram till att båda dessa tillfällen stred mot patientens grundläggande fri- och rättigheter.140 

Beslutet från JO visar hur viktigt det är att vård som ges med tvång alltid ska ha lagstöd. 

Beslutet visar även hur även något som beskrivs som ”milt tvång” också kan vara lagstridigt.  

 

Det finns numera två olika vägar som används för att få ett samtycke när sociala insatser ges. 

Inom äldrevården används ett konkludent samtycke, vilket innebär att om personen mottar 

                                                
138 Rynning, E, Samtycke till medicinsk vård och behandling, en rättsvetenskaplig studie s. 173.  
139 JO beslut den 27 oktober 2009, dnr 3354-2008 
140 JO beslut den 27 oktober 2009, dnr 3354-2008 s. 1 samt s. 4.  
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vården räknas det som ett samtycke. Inom funktionshinderområdet, det vill säga inom vård 

och insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning, har god mans samtycke räknats 

som ett giltigt samtycke trots att personen själv inte samtyckt. Enligt Rynning är ett samtycke 

från god man inte ett giltigt samtycke, eftersom samtycket måste inhämtas från personen själv 

för att vara giltigt. 141  Gode mannens position är inte sådan att hen kan godkänna 

tvångsåtgärder, för att göra det krävs uttryckligt lagstöd. I dagsläget finns ingen sådan 

lagstiftning som godkänner tvång inom ramen för den frivilliga vården. Konkludent samtycke 

kan som tidigare konstaterats vara ett giltigt samtycke, om patienten samarbetar så erkänner 

denne vården.142 Det är ofta som vård baseras på hypotetiska samtycken och tillfällen då det 

presumeras finnas ett samtycke.143 Det ska också uppmärksammas att det är upp till varje 

enskild vårdare att inhämta ett samtycke för varje insats som görs. Även om samtycke tidigare 

inhämtas till en insats är det inte säkert att personen fortfarande har samma inställning till 

insatsen nästa gång. För att uppfylla kraven på frivilliga insatser måste därför alltid samtycke 

inhämtas.  

 

Det kan konstateras att det finns svårigheter att fastställa om samtycke föreligger. Det finns 

inget tydligt svar på när samtycke föreligger utan det är en bedömning som måste göras 

löpande i varje enskilt fall. Hur samtycke inhämtas kan göras på olika sätt beroende på hur väl 

personen som ska ge sitt samtycke kommunicerar och hur hen kommunicerar. Utan en 

reglering på när samtycke föreligger eller inte görs många skönsmässiga bedömningar. Det 

föreligger också svårighet att veta vad som ska göras när någon vård inte kan ges, på grund av 

uteblivet samtycke, men vården ändå behövs och möjligtvis är livsavgörande. Problem 

uppstår också när insatser inte kan ges för att ge någon ett fullvärdigt liv. Det är nu vi kommer 

in på lagändringar som kan behövas för att täcka upp för de luckor i lagen som uppstår när 

någon inte går med på vård på frivillig väg. För att skydda personer med nedsatt 

beslutsförmåga torde det finnas anledning att se över regelverket och införa ytterligare 

tvångsåtgärder. Det finns i nuläget inte tillräcklig lagstiftning för att skydda personer med 

psykisk funktionsnedsättning från tvång inom ramen för frivillig vården, vilket lämnar 

personal på gruppbostäder i ett svårt etiskt dilemma vad gäller den vård som personer måste 

få på grund av sjukdomar. Frågan är då om det finns bra lösningar på ett komplext system 

                                                
141 Rynning, E, Samtycke till medicinsk vård och behandling, en rättsvetenskaplig studie s. 302.  
142 Rynning, E, Samtycke till medicinsk vård och behandling, en rättsvetenskaplig studie s. 322-323.  
143 Socialstyrelsen, Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga – Slutrapport s. 14. 
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med många gråzoner. Det är även här viktigt att det finns en ordentlig insyn och kontroll av 

de insatser som ges inom den frivilliga vården.  

 

5.2 Insyn och kontroll av tvångsåtgärder vid frivillig vård  

För att få en fungerande frivillig vård måste det finnas insyn i verksamheten. Det måste finnas 

ett fungerande system för rapportering av missbruk av tvångsåtgärder inom den frivilliga 

vården. Den frivilliga vården måste kontrolleras så att inte tvång inom ramen för den frivilliga 

vården förekommer. Inledningsvis uppställs krav enligt 24a § LSS på god kvalitet inom den 

verksamhet och de insatser som genomförs med stöd av LSS. Varje person som fullgör 

insatser med stöd av LSS har en skyldighet att se till så det sker med god service och under 

trygga förhållanden.144  

 

Vidare finns ett krav enligt LSS att personal ska rapportera missförhållanden som sker eller 

om det föreligger en påtaglig risk för att missförhållanden sker inom vården, vilket stadgas i 

24b § LSS. Missförhållanden kan vara exempelvis fysiska övergrepp, psykiska övergrepp 

med mera. Där inkluderas de rättigheter som enskilda har enligt lagstiftning, exempelvis 

RF.145 Socialstyrelsens handbok för tillämpningen av lex Sarah146 är inte bindande men på 

detta område är den vägledande för hur verksamheter runt om i Sverige ska förhålla sig till 

reglerna. Allvarliga missförhållanden ska lex Sarah-anmälas enligt 24f § LSS medan 

missförhållanden och risk för missförhållanden ska rapporteras med en lex Sarah-rapport 

enligt 24b § LSS. Precis som ovan nämnts innehåller LSS inte några tvångsåtgärder, vilket 

innebär att alla de åtgärder som görs under tvång innebär missförhållanden. Inlåsning och 

nedläggning kan exempelvis vara missförhållanden och tvång.147 Inledande finns ett krav på 

god kvalité i LSS vilket innebär att personal som arbetar på boenden ska kunna ge ett gott 

stöd och en god omvårdnad till de boende.148 

 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska granska om det föreligger allvarliga 

missförhållanden inom verksamheter som drivs med stöd av LSS. Inlåsning och 

tvångsåtgärder är ett så allvarligt missförhållande att det ska rapporteras till IVO. 149 

                                                
144 Prop. 2009/10:131 s. 15 
145 Socialstyrelsen, Handbok för tillämpningen av bestämmelserna om Lex Sarah, andra upplagan s. 86.  
146 Socialstyrelsen, Handbok för tillämpningen av bestämmelserna om Lex Sarah, andra upplagan 
147 Socialstyrelsen, Handbok för tillämpningen av bestämmelserna om Lex Sarah, andra upplagan s. 55.  
148 Prop. 2009/10:131 s. 22.  
149 Socialstyrelsen, Handbok för tillämpningen av bestämmelserna om Lex Sarah, andra upplagan s. 51.  
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Svårigheter med möjlighet till insyn framgår av en rapport150 från Socialstyrelsen där det 

konstateras att det är vanligt att personal inom vård och omsorg inte synliggör de tvång som 

sker inom vården. Där det bland annat förekommer låsta dörrar, användande av bälte, 

kameraövervakning eller övervakning med mikrofoner, ge läkemedel i mat eller dryck med 

mera. I rapporten konstateras också att samtycke från personer som har en nedsatt 

beslutsförmåga är svårt att inhämta. Personal inom vård och omsorg har begränsad kunskap 

på området tvång- och begränsningsåtgärder och var gränsen går i deras verksamhet, det kan 

antas att det är därför det dagligen sker tvångsingrepp inom frivillig vård. Det är en svår etisk 

avvägning som ska göras när någon med nedsatt beslutsförmåga inte har förmågan att fatta 

beslut angående vård då vård endast får ge med dennes fria vilja. Personal vill göra rätt och 

endast genomföra vården på frivilligt sätt, men stöter ofta på tillfällen då det inte är möjligt. 

Det blir en kollision mellan någons autonomi och viljan från personal att skydda personen 

mot faror gällande liv och hälsa.  

 

Kunskapen hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer 

med funktionsnedsättning ska vara hög. Krav på utbildning inom vård och omsorg eller på 

utbildning inom barn och fritid uppställs.151 De krav som finns är dock inte alltid de krav som 

i verkligenhet uppställs på personal på boenden. I rapporten från IVO framgår det att personal 

på gruppbostäder har låg kompetens och i jämförelse med andra boendeformer är det 

gruppbostäder, LSS-boenden, som har den sämsta kompetensen på sin personal, det trots att 

personer som bor på gruppbostäder ofta gör det i hela sina liv.152 Det torde krävas att personal 

på gruppbostäder ska ha större kompetens just på grund av att de boende lever hela sina liv 

där. Det konstateras av IVO att det finns ett behov av att utbilda personal i krav på samtycke, 

rapportering gällande missförhållanden samt vad gäller tvångs- och begränsningsåtgärder för 

att personalen ska upprätthålla de krav som den frivilliga lagen uppställer.153  

 

Bedömningen av en individs beslutsförmåga är det som avgör om det föreligger skäl för 

tvångsvård. Det är också samtycke som avgör gränsen för åtgärder inom den frivilliga vården. 

Eftersom det inte finns någon lagstiftning varken om beslutsförmåga eller samtycke skapas en 

gråzon i rätten och lämnar över för tolkning av rätten till personer med medicinsk kunskap i 

                                                
150 Socialstyrelsen, Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga – Slutrapport 
151 SOSFS 2014:2 
152 IVO 2015-56 s. 6. 
153 IVO 2015-56 s. 7.  
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många fall.154  Rutiner kring inhämtande av samtycke måste skärpas och det är också viktigt 

att det finns dokumenterade rutiner gällande samtycke.155 För att få kontinuitet på vården och 

för att vårdare ska veta när samtycke har inhämtats är dokumentation ett bra sätt att 

upprätthålla självbestämmandet inom vården. Det får här helt bortses från eventuella problem 

med lagring av personuppgifter och dokumentation.  

 

Det kan konstateras att tvång inom ramen för LSS kan utgöra allvarliga missförhållanden eller 

missförhållanden och ska därför anmälas enligt reglerna om lex Sarah. Det finns dock krav på 

personalen att de ska rapportera avvikelser och missförhållanden i verksamheten. Det har 

ändå konstaterats av både IVO156 och Socialstyrelsen157 att denna typ av rapportering inte 

görs i och med att tvångsåtgärder inte är förenliga med att insatser ska ske med frivillighet. 

 

Tvångsåtgärderna ska gå att överklaga för att kunna uppfylla kraven på rättssäkerhet. Att lösa 

problemet med brist på lagstöd för tvångsåtgärder genom att införa ytterligare lagstöd för 

tvångsåtgärder är inte att ta bort problemet med tvång, men ett sätt att kontrollera det tvång 

som utförs. Det finns idag ingen möjlighet att överklaga det tvång som sker inom ramen för 

den frivilliga vården, eftersom det i sig inte är några beslut. Personer med psykisk 

funktionsnedsättning har svårt att hävda sin rätt, vilket gör det svårt att rapportera 

missförhållanden.  

 

Det enda sätt att få tvångsåtgärder prövade idag är om personalen på gruppbostaden 

rapporterar händelser till IVO. På grund av det arbetssätt som finns på gruppbostäder då visst 

tvång sker dagligen anmäls inte alla tvångsåtgärder. Som framgått ovan finns även ett visst 

motstånd från personal att anmäla tvångsåtgärder eftersom det kan försätta sig själva i en svår 

situation om de gör det. Detta leder till att missförhållanden inte rapporteras i den 

utsträckning som de sker, vilket gör att rapportering inte är tillräcklig för att upprätthålla de 

krav på vård och insatser som finns på gruppbostäder. Det leder in uppsatsen på den slutliga 

frågan, är en lagändring nödvändig för att komma till rätta med tvånget inom ramen för 

frivillig vård?  

 
 
                                                
154 Kindström Dahlin, M, Den psykiskt sjuke patientens svaga rättsliga ställning, Juridisk Publikation 1/2015 s. 
56.  
155 Rynning, E, Samtycke till medicinsk vård och behandling, en rättsvetenskaplig studie s. 349.  
156 IVO 2015-56 s. 4.  
157 Socialstyrelsen, Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga – Slutrapport s. 7.  
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5.3 Alternativ till tvångsåtgärder  

De åtgärder som sker inom vården är ofta skyddsåtgärder som är till för att skydda den 

enskilde mot sig själv eller mot andra. Dessa ”skyddsåtgärder” är dock, som framgår ovan, 

inte lagenliga och en förändring i lagen eller arbetssätt måste därför göras. I den utredning 

som har gjorts på ämnet skydd och rättssäkerhet för personer med demenssjukdom 

presenteras förslag på möjliga tvångsåtgärder.158 Det ska dock konstateras att denna utredning 

aldrig ledde till någon lagändring, men kunskap kan ändå inhämtas. Det framgår explicit i 

utredningen att detta förslag inte ska användas på personer med utvecklingsstörning eller 

förvärvad hjärnskada, men kopplingar i argumentationen kan ändå dras.159 Det måste även 

beaktas att denna utredning 160  gjordes för tio år sedan, rättsläget är dock fortfarande 

detsamma eftersom inga ändringar på området har gjorts. Det tvång och de 

begränsningsåtgärder som görs är bland annat medicin som blandas med mat och dryck samt 

att lugnande medicinering ges till personer med ett utåtagerande beteende.161  

 

De tvångsåtgärder som beskrivs i utredningen är bland annat att det ska vara godtagbart att 

flytta en person till ett särskilt boende, låsa ytterdörren till en avdelning, använda sänggrindar, 

brickbord, bälte, sele eller liknande. Det ska också vara möjligt att ha larmanordningar och 

hålla fast en aggressiv person samt utföra vårdinsatser även om någon gör motstånd.162 De 

tvångsåtgärder som utreds är åtgärder som sker redan idag utan lagstöd och som vid en 

lagändring skulle fortsätta att genomföras. Ett utökat lagstadgat tvång skulle trots att syftet i 

sig är att minska tvånget förmodas inte ha önskad effekt. Tvånget skulle fortfarande bestå 

men den enda skillnaden är att det skulle vara lagligt.  

 

En alternativ lösning till problemet med tvångsvård inom ramen för frivillig vård är att vård 

ska kunna ges genom det redan befintliga institutet öppen tvångsvård. Så som öppen 

tvångsvård är uppbyggt idag är det dock inte möjligt att vårda denna grupp av människor. 

Genom öppen tvångsvård kan det dock vara möjligt att ge tvångsvård till andra patienter än 

tidigare. Med öppen tvångsvård kan även patienter som inte har ett behov av att vårdas på 

sluten sjukvårdsinrättning få tvångsvård. Den öppna tvångsvården får trots sitt namn inte 

                                                
158 SOU 2006:110 s. 32 
159 SOU 2006:110 s. 31 
160 SOU 2006:110  
161 SOU 2006:110 s. 26 
162 Direkt taget ur SOU 2006:110 s. 32 
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genomdrivas med tvångsinsatser vilken gör den tämligen verkningslös.163 Syftet med öppen 

tvångsvård idag är inte att minska det tvång som sker inom ramen för frivillig vård, utan 

öppen tvångsvård är som ovan beskrivet en utslussningsväg från sluten tvångsvård till ett liv 

utanför den slutna vården. För att få tillgång till öppen tvångsvård måste det inledningsvis 

finnas ett beslut om sluten tvångsvård. Institutet i sig skulle dock kunna tillämpas för att bli av 

med det olagliga tvånget. Det kan därför konstateras att öppen tvångsvård idag inte kan 

tillämpas på de situationer denna uppsats behandlar men genom en modifikation av institutet 

öppen tvångsvård utan krav på sluten tvångsvård inledningsvis kan vård ges till en annan 

grupp människor. Öppen tvångsvård är idag en felkonstruktion som inte går att tillämpa på ett 

lämpligt sätt.164 Eftersom det inte går att vidta tvångsåtgärder går det endast att döma till 

öppen tvångsvård när patienten förväntas samarbeta i framtiden. Om patienten förväntas 

samarbeta i framtiden ska hen inte omhändertas med tvång. Det blir en paradox och det är 

därför ett system som måste göras om.  

 

Det har i länder runt om Sverige redan lagstiftats om denna typ av tvång. I dansk rätt har en 

lagstiftning för tvångsåtgärder för vuxna med psykiska funktionshinder införts som bland 

annat innefattar att hålla fast patienter för att se till så de sköter sin hygien samt användning 

av larm och andra system för att kontrollera patienten.165 Även Norge har tvångsåtgärder 

likande de danska. Tvång får endast användas om allt annat har prövats tidigare och det får 

endast användas om det är etiskt försvarbart.166 I det norska systemet är larmsystem och 

varningssystem alltid tvångsutövning. Norges lagstiftning för tvång inom ramen för den 

frivilliga vården har haft positiv effekt eftersom regleringen skapar incitament att reflektera 

över sina handlingar inom vården och dessutom ha någonting att utgå ifrån för personal som 

arbetar med personer med nedsatt beslutsförmåga.167 I Finland kan insatser ges med tvång om 

det är fara för någons liv eller hälsa, eller om personen är en fara för någon annan.168  

 

Det kan konstateras att våra grannländer kommit en bit längre än oss i fråga om reglering av 

det tvång som faktiskt förekommer. För även om det kan ifrågasättas om tvång verkligen ska 

finnas överhuvudtaget är det fortfarande oundvikligt när personer med nedsatt beslutsförmåga 

                                                
163 Prop. 2007/08:70 107 och 110.  
164 Vahlne Westerhäll, L & Östlund, A, Öppen psykiatrisk tvångsvård – en lagteknisk felkonstruktion?, 
Förvaltningsrättslig Tidskrift, 2/2011.  
165 SOU 2006:110 – Regler för skydd och rättssäkerhet för personer med demenssjukdom s. 98 
166 SOU 2006:110 – Regler för skydd och rättssäkerhet för personer med demenssjukdom s. 102. 
167 SOU 2008:77 – Möjlighet att leva som alla andra s. 251.  
168 SOU 2006:110 s. 105  
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vårdas. Gränsen mellan samtycke och tvång är hårfin och svårigheter när personer blir 

utåtagerande är ett upprepande problem. Det finns därför viktiga incitament att hitta 

inspiration till en ny lagstiftning på detta område från våra grannländer.  

 

5.4 Ökat rättsligt tvång – en anpassning till verkligheten 

Sammanfattningsvis kan utläsas två möjliga lösningar på det problem som vi idag har med 

tvång inom ramen för frivillig vård med stöd av LSS. Det ena alternativet är att lagstifta för 

att öka möjligheten för tvång, genom att göra tvånget lagligt så uppfylls kravet på lagstöd vid 

tvångsåtgärder och det finns ökade möjligheter till insyn och kontroll. Som beskrivits ovan 

finns det möjlighet att införa ett system som legaliserar tvång utan att det är inom ramen för 

LPT. Det finns fungerande system i våra grannländer att ta inspiration ifrån. En fördel med att 

utöka lagstiftningen är att den kan göras mer detaljerad och på så sätt undvika de luckor och 

gråzoner som leder till oreglerat tvång. Det blir ett mer rättssäkert system när tvång på även 

denna nivå ska prövas av domstol. Det finns också en förutsebarhet i ett system som kan vara 

positivt för både de som arbetar på gruppbostäder men också för dem som bor där. Det 

motstående intresset är dock den enskildes frihet och rätt att inte bli påtvingad kroppsliga 

ingrepp. Trots att insatserna ska ges för att skydda den enskilde är den subjektiva bilden av 

tvångsvård som den vårdade personen upplever viktig att beakta. Vilket leder in på det andra 

alternativet till det problem vi har idag, vilket är att upphöra med tvånget helt och fullfölja 

den frivilliga lagens syfte.  

 

Det ska alltid ifrågasättas ur ett rättighetsperspektiv om ytterligare tvång mot redan utsatta 

grupper är en rimlig väg att gå. Vi kan återknyta till det rättighetsparadigm som beskrivs 

tidigare i uppsatsen. Den tid vi lever i nu ställer krav på lagstiftning och på vårdgivare att låta 

människor göra sina egna val. Alla ska ha samma rättigheter och att få den hjälp som hen 

själv vill ha och behöver. Fokus ska ligga på att personer med psykisk funktionsnedsättning 

ska få livskvalité. Vad som är livskvalité är beroende av hur personen själv uppfattar sin 

situation utan att behöva uppfylla krav på den normativa livskvalitén och levnadssättet som 

idag är standard. Uppfattningen är beroende av personens eget sätt att uppfatta samhället och 

inte samhällets uppfattning av vad som är ett bra liv. Legalitetsprincipen är en viktig princip 

inom den svenska rätten och det är därför av stor vikt att det olagliga tvånget får ett slut. 

Ingripande åtgärder som begränsningar av personers frihet och kroppsliga ingrepp ska vara 

stadgade i lag för att vara förenliga med RF, vilket idag inte är verkligheten.  
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Den genomgående frågan som måste ställas är om samhället verkligen borde ha ett system 

med mer tvång? Är verkligen tvångsåtgärder rätt väg i ett samhälle som bejakar människors 

rätt till självbestämmande, autonomi och rättigheter. Det är sannerligen ett dilemma med 

många olika svar. Det är viktigt att det legala tvånget står i proportion till det intrång tvånget 

är för den enskilde. Det finns en risk att tvång accepteras på grund av att personen som fattar 

beslut om tvånget inte befinner sig i den psykiskt funktionsnedsattes position. Att öka det 

legala tvånget skapar paternalism och tar vården längre från det rättighetsparadigm som just 

nu tillträtts. Genom att tvinga någon till vård mot dennes vilja agerar samhället paternalistiskt. 

När någon annan anser sig veta patientens bästa trots att patienten inte håller med.169 Skilj här 

mellan svag paternalism och stark paternalism, men det är fortfarande alltid paternalism. Trots 

att det kan ifrågasättas om tvång är rätt väg att gå måste lagstiftningen anpassas till 

verkligheten. Idag förekommer det tvångsåtgärder inom ramen för frivillig vård och det är på 

grund av att personal på gruppbostäder inte ser någon annan utväg.  

 

För att återkoppla till den genomgång av rättigheter som gjorts inledningsvis i uppsatsen så 

skapar glappet mellan frivillig vård och tvångsvård ett utrymme att kränka rätten till skydd 

mot påtvingande ingrepp. Det arbetssätt som skapats inom vården som nämnts tidigare är inte 

tillräcklig för att bryta igenom den starka rättigheten stadgad i RF utan det krävs fortfarande 

lagstöd för att genomföra insatser med tvång.170 Rätten till domstolsprövning inskränks också 

när det inte är beslut som tas formellt, utan endast i vardaglig vård utan möjligheter att 

överklaga det beslutet. Svårigheter att kontrollera att frivillighet föreligger gör att läget inte är 

rättssäkert. De beslut som tas av vårdare på en gruppbostad är inte i sig överklagbara och kan 

därför inte överprövas. Tvång är ett ingrepp och det står i strid med både skyddet mot 

frihetsberövande och skyddet mot påtvingade kroppsliga ingrepp och ska därför inte användas 

inom ramen för frivillig vård. 

 

Den norm som skapats för hur en människa ska leva är det som påverkar hur vi tycker att 

personer med funktionsnedsättning också ska leva. Den nedsatta beslutsförmågan som 

personer med funktionsnedsättning kan ha resulterar i att deras rätt att fatta sina egna beslut 

inskränks. Någon annan gör istället val med grund i vad som ska vara ett ”normalt” sätt att 

leva. Att fortsätta det genom att legalisera ytterligare tvång kan tänkas vara mer rättssäkert 

men det förändrar inte tvånget som sådant. Tvång kommer alltid att vara ett ingrepp på den 

                                                
169 Engström, I, Tvingad till hjälp – om tvång, etik och tillit i barn- och ungdomspsykiatrisk vård s. 60 
170 Jfr Rynning, E, Samtycke till medicinsk vård och behandling, en rättsvetenskaplig studie s. 354.  
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personliga integriteten och det kommer alltid att vara obehagligt för den enskilde. Det torde 

därför inte vara proportionerligt att legalisera tvång inom ramen för den frivilliga vården.  

 

Det är även problematiskt då ambitionen att undvika tvångsåtgärder leder till att någon får en 

sämre levnadsstandard. Det är därför viktigt att öka kunskapen inom området och få tydliga 

rutiner och en ständig diskussion för att föra kunskapen och arbetssätten framåt i 

personalgruppen angående just tvångsåtgärder.171 Vi ställer större krav på levnadsstandard för 

en person med psykisk funktionsnedsättning som lever på gruppbostad än vad vi ställer på 

någon som inte lever på gruppbostad. Det finns ett stort förståeligt behov av att ge personer 

med funktionsnedsättning en god levnadsstandard. Problemet är att vi vill ge dem en så god 

levnadsstandard att vi ser förbi deras egen rätt att bestämma över sina egna liv. Gränser sätts 

upp för hur de ska leva sina liv för att de ska få ut så mycket av det som möjligt, utifrån våra 

referenser. Vårdare begränsar vad de ska äta och hur mycket de ska röra på sig för att uppfylla 

de höga krav vi har på vården. Problematiken är att det inte görs med personer som inte har 

nedsatt beslutsförmåga. Alla andra människor får fatta dåliga beslut, äta onyttig mat varje dag 

och aldrig träna om det är vad personen vill. Vi låter människor jobba så mycket så de blir 

utbrända och människor får själva välja om de vill ha vård för somatiska sjukdomar. Personer 

med nedsatt beslutsförmåga och psykiska funktionsnedsättningar har dock inte dessa val, utan 

de valen är redan gjorda å deras vägnar.  

 

Är det verkligen skillnad mellan att en person med psykisk funktionsnedsättning och en 

person utan psykisk funktionsnedsättning äter för mycket eller för lite mat? Konsekvensen 

blir ju densamma, personen bli ohälsosam. Samhället ser sig ha ett ansvar för personen med 

nedsatt beslutsförmåga, men ser inget ansvar för personen som anses kunna fatta rimliga och 

relevanta beslut själv även om personen i sig inte gör det. En särbehandling mellan personer 

med psykisk funktionsnedsättning görs här. En norm ställs upp angående det beteende som 

och det levnadssätt som en ”normal” människa har. Hälsa och en ”normal” livsföring är det 

som premieras. Det anses att det sätt som människor utan funktionsnedsättning lever på är det 

sätt som ska uppfyllas även för personer med funktionsnedsättning. Vi stöter här på en 

problematik angående personer med psykisk funktionsnedsättnings rätt att bestämma över 

sina egna liv. Om en norm påverkar sättet som personer med psykisk funktionsnedsättning 

                                                
171 SOU 2008:77 – Möjlighet att leva som alla andra s. 255. 
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vårdas på föreligger en stor svårighet för dessa personer att själva välja hur de ska leva sina 

liv.172  

 

Bedömningen av om ett samtycke föreligger måste i nuläget göras av varje person för varje 

insats som ges. För att det ska vara möjligt att ha ett fungerande system där det alltid 

föreligger samtycke för varje enskild insats krävs ökad kunskap om funktionsnedsättning och 

även inhämtande av samtycke när någon har en psykisk funktionsnedsättning. För som 

tidigare konstaterats kan varje inhämtande av samtycke te sig olika beroende på hur någon 

kommunicerar eller på vilken nivå personen förstår insatsen. Det är också viktigt att inom 

verksamheter som gruppbostäder ha kunskap om konsekvensen av ett utförande av insatser 

trots att inget samtycke har kunnat inhämtas. Finns det tydliga riktlinjer för vad som händer 

när någon utför insatser utan att samtycke föreligger och finns en tillräcklig insyn och 

rapportering? Det finns möjligheter att ta tillvara på de rättigheter som finns men svårigheten 

är att tillämpa den och att komma ur det mönster som byggts upp. För det kan konstateras att 

det byggts upp ett arbetssätt inom vård för personer med funktionsnedsättning och det 

arbetssättet är inte förenlig med den lag som finns idag. Det torde tolkas som en allvarlig brist 

inom vården för personer med psykisk funktionsnedsättning. 

 

Det är tydligt att ämnet inte är prioriterat på den politiska dagordningen även om det borde 

vara det. Trots att rapporter om tvånget inom ramen för frivillig vård gjorts av både 

Socialstyrelsen och IVO har inga åtgärder från lagstiftarens gjorts. Lagstiftningen måste 

utvecklas, men även om lagstiftningen skulle utvecklas krävs bättre rutiner inom 

verksamheter som arbetar med stöd och service till personer med psykisk 

funktionsnedsättning för att inhämta samtycke. Det torde vara svårt att genomföra vissa 

insatser på helt frivilligt sätt eftersom insatser som uteblir kan vara en så stor fara för den 

enskilda personen. Enligt ovanstående resonemang kan det tänkas vara svårt att helt utesluta 

tvång när det är fråga om viktiga beslut som ska tas av personer med nedsatt beslutsförmåga. 

En slutsats som kan dras är då att lagstifta om tvånget är den enda lösningen. Dagens 

lagstiftning måste anpassas till den verkligheten vi har idag och verkligheten är att tvångsvård 

sker utan lagstöd och det kommer fortsätta om inte tydligare riktlinjer finns.  

 

                                                
172 Fridström Montoya, T, Leva som alla andra genom ställföreträdare – en rättslig och faktisk paradox s. 161-
162.  
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