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Sammanfattning 

Detta examensarbete behandlar den problematik som är förknippad med de 

rättsliga krav på att psykiatrisk tvångsvård å ena sidan, ska uppfylla krav på 

god vård och, å andra sidan, att patienten så långt som möjligt ska bestämma 

över sin egen vård och behandling.  

Utgångspunkten inom hälso- och sjukvården är frivillighet och därför måste 

patientens samtycke inhämtas innan en behandlingsåtgärd vidtas. Problem upp-

står i de fall patienten inte har förmågan att avge ett rättsligt giltigt samtycke. 

Utgångspunkten blir då istället att behandla i enlighet med vetenskap och be-

prövad erfarenhet.  

Möjlighet att göra undantag från kravet på samtycke föreligger i de fall det 

finns författningsstöd för tvångsåtgärderna. Trots att samtycke inte behöver 

inhämtas under tvångsvård, ställs lagliga krav på att patienten så långt det är 

möjligt ska vara delaktig och ha inflytande över sin egen vård och behandling. 

Patienter utan kompetens att besluta för sig själva riskerar dock att få sin själv-

bestämmanderätt begränsad under tvångsvård då förmågan att fatta ett väl-

grundat beslut är nedsatt. Hur långt självbestämmanderätten sträcker sig för 

denna patientgrupp under tvångsvård är svårt att fastställa, men faktorer som 

påverkar gränserna kommer att belysas i detta examensarbete.   

Nyckelord 

Självbestämmanderätt, beslutsinkompetens, tvångsvård, hypotetiskt samtycke, 

god vård, ställföreträdarskap.  
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1.Inledning 

1.1 Bakgrund 

Tvångsomhändertagande av psykiskt sjuka är ingen modern företeelse. Sedan 

medeltiden har staten ingripit mot människor som gett uttryck för ett an-

norlunda och främmande beteende. Landskapslagar från 1200-talet vittnar om 

ett kollektivt samhällsansvar att ingripa mot psykiskt sjuka som betraktades 

som avvikande och ett hot mot samhällsnormen. Den bakomliggande tanken 

vid tvångsomhändertagande var under denna tid inte att tillgodose patientens 

vårdbehov, utan handlade snarare om att skydda omgivningen från den de sju-

kas galenskap.
1
 

 

Det var först under 1800-talet som ett paradigmskifte skedde inom svenska 

psykiatrin. Som en följd av ett humanare perspektiv på vården betraktades or-

sakerna till psykisk sjukdom nu som medicinska.
2
 Vidare lagstadgades om ett 

krav på behandling för psyksjuka år 1858
3
 och tanken om att patienter skulle 

fängslas och misshandlas för att bli fria från sin besatthet försvagades. Men 

trots ett humanare och mer patientfokuserat tänk inom psykiatrin var fortfa-

rande den rådande uppfattningen att psykisk ohälsa var en obotlig åkomma. 

Konsekvenserna blev därför att många av patienterna blev institutionaliserade 

på livstid.
4
 

 

Under 1960-talet kom patienters ställning inom den allmänna sjukvården gene-

rellt att förbättras i samband med att en förändring i förhållningssättet mellan 

vårdpersonal och patient skedde. Från att läkaren haft all makt och beslutande-

rätt angående patientens behandling, ansågs det nu viktigt att ge patienten 

större möjlighet till inflytande över sin egen vård.
5
  

                                                        
1
 Grönwall, Lars & Holgersson, Leif, Psykiatrin, tvånget och lagen: En lagkommentar i histo-

risk belysning, 4u. Norstedts Juridik, Stockholm, 2009, s. 13. 
2
 A.a., s. 18.   

3
 A.a., s. 20.   

4
 A.a., s. 22.    

5
 Donnelly, Mary, Healthcare Decision-Making and the Law. Autonomy, Capacity and the 

Limits of Liberalism, Cambridge University Press, 2010, s.13. 
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Detta synsätt nådde även Sverige under 1970-talet som en konsekvens av att 

det nu fanns större utrymme att ifrågasätta vårdgivarens auktoritet. Anledning-

en till detta var att det nu fanns större kunskap för allmänheten att tillgå om 

hälso- och sjukvårdens arbetssätt och metoder. Dessutom skedde en ökande 

uppmärksamhet för mänskliga rättigheter under denna tid, samtidigt som det 

svenska grundlagsskyddet för mänskliga fri- och rättigheter utökades.
6
  

 

Trots att patientens självbestämmanderätt har en framträdande roll inom psyki-

atrin idag
7
 uppstår många problem och intressekonflikter i den dagliga, medi-

cinska verksamheten. Att lyssna på en tvångsintagen patients önskan om be-

handlingsalternativ när patienten har bedömts sakna kompetens att sörja för 

sina egna behov, komplicerar avvägningen för den ansvarig vårdpersonal. Situ-

ationen ställer höga krav på vårdpersonalens kompetens och lagstiftaren har 

gjort lite för att förtydliga ramarna för gränsdragningen. Problematiken och de 

relevanta verktygen som behövs för att lösa denna kunskapsbrist, har inte be-

rörts på ett djupare plan inom den rättsvetenskapliga litteraturen. Vad detta 

beror på är svårt att definiera. Vad som däremot är klart är att beslutsinkompe-

tenta patienter som vårdas under tvångsvård, utgör en maktlös grupp som i hög 

grad riskerar att få sina rättigheter kränkta. Därför är det av yttersta vikt att 

ämnets problematik belyses och att insatserna fokuseras till att i möjligaste 

mån förbättra vården och möjligheten till självbestämmande för denna patient-

grupp. 

1.2 Problemformulering  

I svensk rätt finns idag en allmän rättsgrundsats om att var och en har rätt till 

sin kropp och själ. Denna princip är grundlagsfäst i Regeringsformen 

(1974:152)
8
 (cit. RF) och stadgas dessutom i Lag (1994:1219)

9
 om den europe-

iska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (cit. EKMR).  

 

                                                        
6
 Rynning, Elisabeth, Samtycke till medicinsk vård och behandling, en rättsvetenskaplig studie, 

Iustus förlag, Uppsala, 1994, s. 68. 
7
 Brattgård, Daniel, Hammar, Henrik, Hammar, KG, Johansson, Mats, Lynöe, Niels, Mattias-

son, Ingrid, Nabi, Hamida, Hallberg, Rahm, Ingalill, Roald, Anna Sofie & Wieselgren, Ing-

Marie, Goda möten i hälso- och sjukvården?, Media-Tryck, Lund, 2011, s. 47. 
8
 Omtryck SFS 2011:109. 

9
 Omtryck SFS 1998:712. 
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Principen upptas även i bestämmelsen 2a § i hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763)
10

 (cit. HSL) om att vård och behandling ”så långt det är möjligt ska 

utformas och genomföras i samråd med patienten”.  

 

Huvudregeln är därför att patientens samtycke behövs vid varje behandlingsåt-

gärd. Rätten att bestämma över sin egen vård och behandling får dock ett be-

gränsat tillämpningsområde under psykiatrisk tvångsvård. Detta då lag 

(1991:1128)
11

 om psykiatrisk tvångsvård (cit. LPT) utgör ett undantag från 

huvudregeln om inhämtande av samtycke. Trots denna begränsning stadgar 1§ 

LPT att HSL:s alla regler om självbestämmanderätt även gäller under tvångs-

vård.
12

 Eftersom hälso- och sjukvårdslagens regler inte skiljer på patienter, 

gäller bestämmelsen om självbestämmanderätt även för beslutsinkompetena 

patienter, 2§ HSL.  

 

Var gränsen för självbestämmanderätten går under psykiatrisk tvångsvård råder 

det oklarheter kring.
13

 Lagstiftaren har medvetet hållit denna bestämmelse öp-

pen, då bedömningar och ställningstaganden ska göras utifrån varje enskild 

patient och situation.
14

 Vad som däremot är klart är att problem uppstår i de 

situationer patienten är beslutsinkompetent och därför inte har förmågan att 

besluta för sig själv eller tillgodose sina egna behov. En konflikt mellan två 

motstående intressen uppstår; rätten till hälsa och liv genom adekvat vård och 

rätten att bestämma över sin egen kropp. Vilket av dessa intressen som ska 

anses väga tyngst i intressekonflikten, har svensk rätt ännu inte reglerat.
15

 

 

 

 

 

                                                        
10

 Omtryck SFS 1992:567. 
11

 Omtryck SFS 2008:415. 
12

 Se även prop. 1990/91:58 s. 75. 
13

 Gustavsson, Ewa, Psykiatrisk tvångsvård och rättssäkerhet; En rättsvetenskaplig monografi 

om LPT, 1 u. Studentlitteratur, Lund, 2010, s. 287.  
14

 Vahlne Westerhäll, Lotta, Goda beslut eller korrekta beslut vid psykiatrisk tvångsvård, 

Søvig, Karl Harald, Eskeland Schütz, Sigrid & Rasmussen, Ørnulf (red.), Festskrift till Jan 

Fridthtjof Bernt, Fagbokforlaget, Bergen, 2013, s. 747.  
15

 Sjöström, Stefan (red.), Att döma och bedöma-juridiska och medicinska tankemönster kring 

patientens bästa, Nya kulturer i psykiatrin, Lund, 1998, s. 151.  
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1.3 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att belysa den problematik som är förknippad med de 

rättsliga krav på att psykiatrisk tvångsvård å ena sidan, ska uppfylla krav på 

god vård och, å andra sidan, att patienten så långt som möjligt ska bestämma 

över sin egen vård och behandling.  

1.4 Frågeställning  

Hur långt sträcker sig en patients självbestämmanderätt under psykiatrisk 

tvångsvård?  

1.5 Metod och rättskällor  

Uppsatsen kommer att utgå från en rättspositivistisk
16

 analys, i syfte att fast-

ställa den gällande rätten på området. Detta kommer att ske utifrån de tradit-

ionella, normhierarkiska rättskällorna; lagstiftning, förarbeten, praxis samt 

doktrin.
17

  

Som komplement till de traditionella rättskällorna, har juridiska men även me-

dicinska artiklar använts för att belysa den problematik som finns inom ämnet.  

För att klarlägga den medicinska etiken på området har nationell och internat-

ionell litteratur använts. Då Socialstyrelsen utgör tidigare tillsynsmyndighet i 

denna typ av frågor har deras utgivna riktlinjer och allmänna råd använts i pro-

blematiserandet av behandlings- och tvångsåtgärder.
18

 Statliga utredningar har 

även använts för beskriva ämnets olika delar.   

 

Ämnet aktualiserar även mänskliga rättigheter varför även EKMR har använts. 

EKMR är inkorporerad i svensk lagstiftning och ligger därför på samma norm-

hierarkiska nivå som nationell lagstiftning.
19

 

 

                                                        
16

 Ett rättsfilosofiskt perspektiv där gällande rätt utgör utgångspunkten. Se Peczenik, Aleksan-

der, Juridikens allmänna läror, Svensk juristtidning, 2005, s. 269.  
17

 Bernitz, Ulf, Heuman, Lars, Leijonhufvud, Madeleine, Seipel, Peter, Warnling-Nerep, 

Wiweka, Vogel, Hans-Heinrich, Finna rätt, Juristens källmaterial och arbetsmetoder, 12 u. 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2012, s. 32. 
18

 Nuvarande tillsynsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  
19

 Bernitz, Finna rätt, Juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 82. 
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Praxis i form av ett utlåtande från Justitieombudsmannen (JO) har använts för 

att åskådliggöra den problematik som är kopplad till relationen mellan tvångs-

åtgärder och självbestämmanderätten. Avgränsningen till bara ett utlåtande från 

JO beror på att uppsatsen hade som utgångspunkt att beskriva rådande förhål-

landen inom psykiatrin. Utlåtandet var det mest relevanta eftersom det nyligen 

publicerats. Rättsfall från Europadomstolen används i syfte att exemplifiera 

tvångsåtgärdernas nära samband till de mänskliga rättigheterna.  

1.6 Avgränsning    

Föremål för denna uppsats kommer att vara beslutsinkompetenta som är in-

tagna för psykiatrisk tvångsvård och som samtyckt till vården, men vars sam-

tycke inte bedöms som giltigt då de är beslutsinkompetenta. Uppsatsen kom-

mer huvudsakligen att problematisera förfarandet under behandling. De rätts-

liga kraven för intagning och beslutskompetenta patienter faller utanför uppsat-

sens område och kommer därför inte behandlas. I analysen av tvångsåtgärder 

har bältesläggning belysts i högre utsträckning än andra tvångsåtgärder.  
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2. Hälso-och sjukvårdslagens allmänna utgångspunkter 

HSL utgör en ramlag för all hälso- och sjukvård som bedrivs i Sverige och 

lagen strävar mot den övergripande målsättningen om att erbjuda vård på lika 

villkor och främja en god hälsa.
20

 Vid utformandet av lagen ville lagstiftaren 

öka patienters kunskap om rätten att neka behandling och rätt till självbestäm-

mande och integritet.
21

 Bestämmelser som konkretiserade självbestämmande-

rätten togs därför in i lagen.  

2.1 God vård  

All hälso- och sjukvård som bedrivs i Sverige, ska uppfylla kraven på god 

vård. Detta centrala stadgande för god vård upptas i 2a § HSL.  

 

2a § Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en 

god vård. Detta innebär att den skall särskilt  

1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patien-

tens behov av trygghet i vården och behandlingen, 

2. vara lätt tillgänglig, 

3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 

4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, 

5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården.  

 

Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomfö-

ras i samråd med patienten. Olika insatser för patienten skall samordnas på ett 

ändamålsenligt sätt. 

 

Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården skall, om det inte är 

uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotill-

stånd. 

 

Som berörts tidigare är den grundläggande utgångspunkten i HSL att patienten 

måste samtycka till alla behandlings- och tvångsåtgärder som vidtas mot 

henne.  

                                                        
20

 Prop. 1981/82:97 om hälso- och sjukvårdslag, m.m. s. 1.  
21

 Prop. 1981/82:97 s. 58. 
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Principen om självbestämmanderätt och integritet regleras i 2a § p.3 HSL och 

innebär att patienten skall ha rätt till inflytande och påverkan över sin egen 

vård. Att denna självbestämmanderätt inte är helt utan begränsningar framgår 

av 2a § 2 st. HSL samt 6 kap. 1 § Patientsäkerhetslagen (2010:659) (cit. PSL) 

där de stadgas att kravet på samråd ska uppfyllas så långt det är möjligt. Vart 

denna gräns går för självbestämmanderätten, är dock inte klart.
22

 

2.1.1 Vetenskap och beprövad erfarenhet  

I bedömningen av vilken typ av vård som ska ges, utgör vårdgivarens bedöm-

ning den allmänna utgångspunkten.
23

 Enligt 6 kap. 1 § PSL ska all medicinsk 

utövning som vårdgivaren ger ske i enlighet med medicinsk vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Vilka exakta behandlingsåtgärder som överensstämmer 

med vetenskap och beprövad erfarenhet är svårt att fastställa då begreppet är 

beroende av faktorer som tillgänglig forskning och medicinsk sedvana.
24

 Ryn-

ning menar att begreppet ska tolkas som ett tekniskt begrepp där syftet är att 

uppnå ett eftersträvat resultat. Etiska ställningstaganden är således inte av be-

tydelse i bedömningen.
25

 Behandling som ligger utanför begreppets område, 

har läkaren därför rätt att neka patienten.
26

 

2.1.2 Informationsskyldighet 

För att patienten ska kunna påverka sin behandling är det av yttersta vikt att 

hon får ta del av all relevant information i sammanhanget. Denna informat-

ionsplikt för vårdpersonalen följer av 2b § HSL och 6 kap. 6 § PSL. Denna 

plikt medför att vårdpersonalen måste ge patienten information om dennes häl-

sotillstånd, behandling och möjlighet att välja vårdgivare.  

 

I informationskravet finns även ett krav på att informationen ska vara individu-

ellt anpassad efter patientens behov och att vårdgivaren ska informera om de 

eventuella risker behandlingen kan medföra.  

 

                                                        
22

 Kindström Dahlin, Moa, Åkerström, Sara, Tvångs-och begränsningsåtgärder inom demens-

vården- olagliga rättighetsbegränsningar? Förvaltningsrättslig tidskrift, nr 4, 2012, s. 487.  
23

 Staaf, Annika, Wendel, Lotta, Zanderin, Lars, Hälso-och sjukvårdsrätt- en introduktion för 

professionsutbildningar, 1 u. Liber AB, Malmö, 2012, s. 18.  
24

 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling, En rättsvetenskaplig studie, s. 130.  
25

 A.a., s. 137.  
26

 Prop. 1981/82:97 s. 50.  
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De exakta ramarna för informationsplikten och när vårdpersonalen har rätt att 

göra undantag från den, råder det dock vissa oklarheter kring.
27

  

 

2.1.3 Patientens val av behandling  

I enlighet med 3a § HSL får patienten välja behandling i de fall det finns flera 

behandlingsalternativ som alla uppfyller kraven på medicinsk vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Vårdgivaren skall ge patienten den valda behandlingen 

om det de ekonomiska kostnaderna inte är allt för stora och om behandlingen 

är lämplig i förhållande till sjukdomen eller skadan. Rynning menar att det 

måste finnas goda skäl för att en läkare ska kunna neka patienten behandling 

som överensstämmer med kraven på vetenskap och beprövad erfarenhet.
28

 

Ansvarig läkare har dock rätt att neka en patient behandling om den anses 

sakna medicinskt betydelse.
29

 

 

2.2 Samtycke som rättslig grund   

Utgångspunkten enligt HSL är att alla behandlingsåtgärder ska ske med patien-

tens samtycke som rättslig grund.
30

 Detta följer av de rättigheter som upptas i 

RF och EKMR. 2 kap. 6§ och 2 kap. 8§ RF tillgodoser självbestämmanderätten 

genom att föreskriva förbud för det allmänna att vidta påtvingade kroppsliga 

ingrepp och frihetsberövanden mot den enskilda individen. Även Artikel 5 i 

EKMR om rätt till frihet och säkerhet samt Artikel 8 om rätt till skydd för pri-

vat-och familjeliv, utgör ett yttersta skydd för självbestämmanderätten. Någon 

rättslig reglering kring vad som är att betrakta som ett giltigt samtycke inom 

den medicinska rätten finns inte.  

 

 

 

 

                                                        
27

 Rynning, Elisabeth, Patientens samtycke-rättsligt relevant eller bara medicinskt etiskt?, JT 

1990-91, nr. 4, s. 631. 
28

 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling, En rättsvetenskaplig studie, s. 133.  
29

 Prop.1981/82:97 s. 54. 
30

 Staaf, Wendel, Zanderin, Hälso-och sjukvårdsrätt- en introduktion för professionsutbild-

ningar, s. 22. 
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Den allmänna utgångspunkten inom svensk rätt är dock att den som avger ett 

samtycke måste förstå vad hon samtycker till och hon måste ha kompetens att 

avge samtycket.
31

 Förhållandet är problematiskt eftersom det ur ett rättsligt 

perspektiv kan vara svårt att bedöma huruvida en patient har förmåga att avge 

ett giltigt samtycke och om den behandlings- och tvångsåtgärd som vidtas ska 

betraktas som rättighetsbegränsande eller inte.
32

 

 

Utan samtycket som rättslig grund, kan behandlingsåtgärderna uppfylla gär-

ningsrekvisiten för brott i enlighet med Brottsbalken (1962:700) (cit. BrB). 

Ansvarfrihetsgrunder som nöd 24 kap. 4§ BrB och samtycke 24 kap. 7§ BrB 

stadgar dock möjlighet att undkomma ansvar för straffbara handlingar. Pro-

blemen är dock att dessa ansvarfrihetsgrunder lämpar sig dåligt för den ordi-

nära vården av beslutsinkompetenta. Bestämmelsen om nöd har en generell och 

allmän formulering vars användningsområde är begränsat till akuta situation-

er.
33

 Samtycket som ansvarfrihetsgrund är också problematiskt vid de fall pati-

enten är beslutsinkompetent och inte har förmågan att tillgodogöra sig inform-

ationen och förstå konsekvenserna av beslutet.
34

 Detta medför att rättslig grund 

för behandling av beslutsinkompetenta saknas. I praktiken har problemet lösts 

genom skapandet av en alternativ form av samtycke; ett så kallat hypotetiskt 

samtycke. Behandlingsåtgärder legitimeras då genom denna fiktion av sam-

tycket och genom en föreställning om att behandlingsåtgärderna vidtas i enlig-

het med patientens bästa.  

 

2.3 Hypotetiskt samtycke  

Hypotetiskt samtycke aktualiseras i de situationer där patienten inte har kunnat 

avlägga ett samtycke till den medicinska åtgärden men den rådande uppfatt-

ningen ändå är att patienten skulle ha samtyckt till åtgärden om det funnits 

möjlighet.
35

  

                                                        
31

 Jareborg, Nils, Brotten I, s. 254-255, hämtat från Rynning, Samtycke till medicinsk vård och 

behandling, En rättsvetenskaplig studie, s.168. 
32

 Kindström Dahlin, Åkerström, Tvångs-och begränsningsåtgärder inom demensvården- olag-

liga rättighetsbegränsningar?, s. 496.  
33

 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling, En rättsvetenskaplig studie, s. 373. 
34

 Klemme Nielsen, Morten, Lagslöst land, Ställföreträdarskap i vård och omsorg (red.) Brost-

röm, Linus & Johansson Mats, 2012, s. 47.  
35

 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling, En rättsvetenskaplig studie, s. 385. 
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Även om en analog tillämpning inte är direkt tillämplig, ligger den juridiska 

modellen om negotiorum gestio, tjänster utan uppdrag, nära det hypotetiska 

samtycket. Den likhet som finns mellan de båda modellerna är kravet på en 

proportionalitetsbedömning, där åtgärdens angelägenhet vägs mot den eventu-

ella skada som kan uppstå om åtgärden inte vidtas. Att skada uppstår i båda fall 

är en oundviklig konsekvens, det väsentliga i situationen är att finna den lös-

ning som leder till minst skada.
36

   

 

Tre grundförutsättningar måste vara uppfyllda för att ett hypotetiskt samtycke 

ska föreligga. Den första förutsättningen är att patienten måste varit oförmögen 

att ta ställning till åtgärden. Som andra förutsättning stipuleras att patienten 

inte har uttryckt ett motstånd samt att huvudmannen inte tror att patienten 

skulle motsatt sig åtgärden vid en förfrågan. Den sista förutsättningen är att det 

måste finnas starka skäl för vidtagandet av åtgärden.
37

  

 

Rynning menar även att en intresseavvägning måste vidtas mellan behovet av 

åtgärden och patientens rätt till integritet och självbestämmande. I den bedöm-

ningen måste beslutsfattaren titta på vilken typ av åtgärd det rör sig om, vilka 

risker som är förenade med åtgärden och hur ingripande den är i patientens 

självbestämmanderätt.
38

 Dessutom anför Rynning att åtgärden måste studeras 

ur ett större, socialt sammanhang där en reflektion över hur den genomsnittliga 

personen skulle ha reagerat på denna typ av ingripande. På så sätt kan besluts-

fattaren komma närmare den enskilda patientens vilja.
39

 

 

Klemme menar att en studie av åtgärden ur ett större, socialt sammanhang för-

utsätter att det finns ett underlag för vad patienter vanligtvis samtycker samt 

motsätter sig till. Vidare menar han att det är först när ett sådant underlag finns 

som generella slutsatser kan dras och användas för situationer där beslutsin-

kompetensen är långvarig och bestämmelsen om nöd inte ligger för handen.
40

 

 

                                                        
36

 Agell, Anders & Malmström, Åke, Civilrätt, 20u. Liber, Malmö, 2007, s. 157.   
37

 SOU 2004:112, Frågor om förmyndare och ställföreträdare för vuxna, s. 573. 
38

 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling, En rättsvetenskaplig studie, s. 393.  
39

 A.a., s. 394.  
40

 Klemme Nielsen, Morten, Lagslöst land, Ställföreträdarskap i vård och omsorg (red.) Brost-

röm, Linus & Johansson Mats, 2012, s. 48.  



 14 

Även om hypotetiskt samtycke används som rättsgrund för beslutsfattande 

inom det medicinska området är det mindre troligt att det skulle tillerkännas 

status som ansvarfrihetsgrund.
41

 Jareborg är av åsikten att det hypotetiska sam-

tycket aldrig kan tillerkännas samma status som ett faktiskt samtycke då det är 

kombinerat med en mängd olika bevissvårigheter som gör det omöjligt att i 

efterhand fastställa att patientens verkliga vilja låg i linje med den företagna 

åtgärden.
42

  

 

En annan påtaglig problematik är att det hypotetiska samtycket är en modell av 

ett rättsligt, giltigt samtycke. Därför krävs det att det finns en specificering om 

vem som är tänkt som den typiska patienten vid användningen av det hypote-

tiska samtycket. Någon sådan specificering finns dock inte idag och det leder 

till en ojämn rättstillämpning där lika fall behandlas olika.
43

 

  

Sammantaget blir det en kollisson mellan den praktiska verkligheten och den 

strikt juridiska. Vid det praktiska skedet används det hypotetiska samtycket 

som grund för medicinska behandlingsåtgärder och vid den juridiska bedöm-

ningen tillerkänns det hypotetiska samtycket inte status som rättslig grund då 

det är grundat på sedvana som strider mot bestämmelserna i de högre rättskäl-

lorna RF och EKMR.  

2.4 Principen om patientens bästa  

Med självbestämmanderätten och respekten för patientens integritet följer ett 

krav om att beslut ska fattas i förenlighet med patientens bästa.
44

 Principen är 

motiverad av HSL:s förutsättning om frivillighet för behandlingsåtgärder där 

utgångspunkten är den enskilde patientens vilja. Principen finns inte lagregle-

rad, men en analogi kan göras till 12 kap. 3§ Föräldrarbalken (1949:381)
45

 (cit. 

FB) där det stadgas att en ställföreträdare har en skyldighet att vidta beslutsfat-

tande som ligger i linje med huvudmannens vilja.  

 

                                                        
41

 SOU 2004:112, s. 573. 
42

 Jareborg, Nils, Brotten mot person, första häftet, 2 u. Norstedts, Stockholm, 1984, s. 255.  
43

 Klemme Nielsen, Laglöst land, s. 61.    
44

 SOU 2004:112, s. 636. 
45

 Omtryckt SFS 1995:974.  
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Bedömningen om vad som utgör patientens bästa ska göras utifrån varje en-

skild patient och situation.
46

 Även om bedömningen kan verka okomplicerad 

leder den, i likhet med det hypotetiska samtycket, till en mängd svåra avväg-

ningar i de fall patienten är beslutsinkompetent. Anledningen till detta grundas 

främst i att det inte finns några klara riktlinjer eller kriterier om vad som ska 

vara styrande i avgörandet. Det finns därför en överhängande risk att utfallet 

blir olika beroende på vem som gör bedömningen och vilka faktorer som vägs 

in i den. Det är omöjligt för beslutsfattaren att veta hur den enskilda patienten 

skulle värdera intresset och hur hon skulle ställa sig till respektive konsekvens 

och risk. I de fall patienten har möjlighet att ge uttryck för en inställning kan 

vårdpersonalen ändå möta problem i att avgöra vad den bottnar i. Ståndpunkten 

kan likväl vara ett uttryck för patientens verkliga vilja samtidigt som den kan 

ha förvrängts av patientens sjukdomstillstånd.
47

  

 

Den enda vägledning som finns att tillgå är att patientens bästa ska grundas på 

en objektiv samt en subjektiv del. Den objektiva delen tar sikte på det sam-

hällsnormativa om vad som ingår i ett gott och bra liv, medan den subjektiva 

ska utgå från patientens personliga uppfattning om livskvalité.
48

 

 

Problemen kring tillgodoseendet av patientens bästa har belysts och det har 

framförts att det kan lösas genom en juridisk reglering om förhandsdirektiv.
49

 

Lösningen skulle då bestå i att patienten dokumenterade sin vilja angående 

behandling och vård innan hon blev beslutsinkompetent. Dokumentationen 

skulle sedan kunna användas vid utövande av vården då patienten är beslutsin-

kompetent. Det är dock svårt att se att detta skulle kunna lösa all problematik 

som omger principen om patientens bästa. En reglering om förhandsdirektiv 

skulle även bidra till att en mängd problematiska frågor och ställningstaganden 

skulle uppkomma hos alla parter. En svår bedömning skulle exempelvis vara 

hur vårdpersonalen skulle gå tillväga i de situationer förhandsdirektivet inte 

gav tillräckliga svar.  

                                                        
46

 SOU 2004:112, s. 634.  
47

 Broström, Linus, Johansson, Mats, Ställföreträdarskap, Ställföreträdarskap i vård och om-

sorg (red.) Broström, Linus & Johansson Mats, Gleerups, Malmö, 2012, s. 18.  
48

 A.a., s.18.  
49

 Klemme Nielsen, Laglöst land, s. 70.  
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Dessutom är det ett etiskt dilemma hur moraliskt försvarbart det skulle vara att 

låta en frisk persons vilja styra över alla beslut som sedan ska tas för den sjuka 

personen.
50

  

                                                        
50

 Broström, Johansson, Ställföreträdarskap, s. 22. 
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3. Självbestämmanderättens gränser i den frivilliga 

hälso- och sjukvården  

Även om den frivilliga vården och tvångsvården har stora skillnader i utform-

ning och utförande, påverkar de båda vårdformerna varandra och det är därför 

relevant att studera ramarna för självbestämmanderätten inom den frivilliga 

vården för att förstå hur den fungerar under tvångsvård.  

 

Som tidigare nämnt utgör 2 kap. 6 §, 2 kap. 8 § RF samt Artikel 5 och 8 

EKMR den yttersta gränsen för självbestämmanderätten. Rätten till självbe-

stämmande brukar delas upp i två delar. En positiv del som syftar till att ge 

patienten rätt att välja behandling då flera behandlingsalternativ ligger i linje 

med kraven på vetenskap och beprövad erfarenhet, 3a § 1 st. HSL samt en ne-

gativ del om krav på samtycke från patienten för att behandlingsåtgärder ska 

kunna vidtas.
51

  

 

Rätten till självbestämmande är dock inte utan begränsningar och kan inte ses 

som en absolut skyldighet som vårdpersonalen måste tillhandahålla patienten. 

Som tidigare nämnt är de tydliga begränsningarna att patienten inte kan kräva 

behandling som ligger utanför tillämpningsområdet för vetenskap och beprö-

vad erfarenhet och läkaren har även en möjlighet att neka patienten behandling 

som inte har en någon medicinsk betydelse. Att det finns ytterligare begräns-

ningar av självbestämmanderätten indikerar bestämmelsen 2a § 2 st. HSL samt 

6 kap. 1 § PSL som stadgar att vården så långt det är möjligt ska utformas och 

genomföras i samråd med patienten. Vad detta innebär är svårt att veta och inte 

heller klarlagt.
52

 I ett försök att ta reda på hur långt självbestämmanderätten 

sträcker sig under frivillig vård, är en lämplig utgångspunkt att studera de ore-

glerade områdena för beslutsinkompetens och ställföreträdarskap.  

 

                                                        
51

 Svensson, Gustav, Tvingad till hjälp, om tvång, etik och tillit i barn och ungdomspsykiatrisk 

vård, Engström, Ingemar (red.) Tvingad till hjälp: om tvång, etik och tillit i barn och ung-

domspsykiatrisk vård, 2006, s. 155.  
52 Kindström Dahlin, Åkerström, Tvångs-och begränsningsåtgärder inom demensvården- 

olagliga rättighetsbegränsningar?, s. 487.  
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3.1 Beslutskompetens och beslutsinkompetens  

Eftersom den frivilliga vården bygger på principen om frivillighet och inhäm-

tande av samtycke påverkas patientens självbestämmanderätt av om patienten 

har kompetens att fatta beslut rörande sig själv. Rynning beskriver beslutskom-

petens som en förmåga ”att tillgodogöra sig information och överblicka konse-

kvenserna av ett beslut”.
53

 Idag saknas rättslig reglering kring beslutinkompe-

tens. Lagstiftaren har ännu inte infört en definition av begreppet, angett på 

vilka grunder bestämmandet ska ske, eller reglerat vem som har mandat att 

besluta om beslutsinkompetens.
54

 Dessutom har lite uppmärksamhet riktats 

mot de faktiska konsekvenserna av att detta område är oreglerat. Bristen på 

regleringen torde ha ett nära samband med att även ställföreträdarskapet är 

oreglerat och konsekvensen blir en godtycklighet vid avgörandet av vem som 

är att betrakta som beslutsinkompetent. I förlängningen minskar detta patien-

tens rätt till självbestämmande.   

 

Rynning anser att en nödvändig utgångspunkt är att alla vuxna människor be-

traktas som beslutskompetenta, tills att motsatsen har bevisats.
55

 I syfte att un-

derlätta bestämmandet, anser Rynning att beslutsinkompetensen måste delas 

upp i två kategorier; absolut samt relativ beslutsinkompetens.
56

 Den absoluta 

beslutsinkompetensen föreligger i de fall patienten helt saknar förmåga att yttra 

ett ställningstagande och aktualiseras exempelvis vid de fall patienten är med-

vetslös.
57

 Denna typ av beslutsinkompetens ter sig därför oftast mindre pro-

blematisk för vårdpersonalen, då patienten befinner sig i ett konstant läge av 

beslutsinkompetens och har därmed inte förmågan att besluta om något som rör 

henne.  

 

 

 

 

                                                        
53

 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling, En rättsvetenskaplig studie, s. 282.  
54

 Rynning, Elisabeth, Rättssäkerhet och rättsskydd i vården av icke beslutskompetenta vuxna, 

Vahlne Westerhäll, Lotta (red.), Rättssäkerhetsfrågor inom socialrätten, s. 271. 
55

 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling, En rättsvetenskaplig studie, s. 282.  
56

 A.a., s. 282. 
57

 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling, En rättsvetenskaplig studie, s. 283. 
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Den relativa beslutsinkompetensen bäddar däremot för fler problematiska 

ställningstaganden och avvägningar. Denna typ av tillstånd innebär att patien-

ten kan ge uttryck för ett ställningstagande samtidigt som hon inte har för-

mågan att till fullo förstå beslutets konsekvenser och följder.
58

 Patienten kan 

också vara beslutskompetent i vissa frågor medan hon är beslutsinkompetent i 

andra. Vårdpersonalen måste då se till att de inte stämplar en sjuk patient som 

beslutsinkompetent i alla frågor utan istället vidtar en noggrann efterforskning 

om vilka beslut patienten är kompetent nog att fatta på egen hand.  

 

Det är dessutom viktigt att vårdpersonalen tar ställning till patientens kompe-

tens vid varje enskilt beslutstagande och att en omprövning av beslutsinkompe-

tens sker på regelbunden basis, då patientens psykiska ohälsa är en föränderlig 

process som kan gå i skov.
59

 Det krävs då att nya undersökningar genomförs 

med jämna mellanrum för att fastställa huruvida tillståndet kvarstår. För att 

vårdpersonalen ska kunna göra dessa gränsdragningar ställs höga krav på deras 

kompetens.  

 

Vidare hävdar Rynning att patienters beslutskompetens avgörs av en mängd 

personliga faktorer som mognadsnivå och självinsikt. Beslutets svårighetsgrad 

måste dessutom alltid vägas in i bedömningen av om patienten har tillräcklig 

kompetens. För den typen av beslut som är att betrakta som extra betungande 

och innebär ett större intrång i den personliga integriteten, bör det ställas högre 

krav på patientens kompetens, jämfört med de som är att klassas som rutin-

mässiga.
60

  

 

 

 

 

 

                                                        
58

 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling, En rättsvetenskaplig studie, s. 283. 
59 SOU 2006:110, Regler för skydd och rättssäkerhet för personer med demenssjukdom, bilaga 

4, s. 528.     
60

 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling, En rättsvetenskaplig studie, s. 284.  
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3.2 Oreglerat ställföreträdarskap  

En annan faktor som påverkar gränserna för självbestämmanderätten under 

frivillig vård är det oreglerade ställföreträdarskapet. När patienten är beslutsin-

kompetent och inte har förmågan att uttrycka sin vilja har hon ett behov av en 

ställföreträdare som för hennes talan. Möjligheten till ställföreträdare inom det 

medicinska området är dock starkt begränsad.
61

  

 

Svensk rätt föreskriver idag två möjligheter för vuxna människor att erhålla 

ställföreträdare. Den första möjligheten är att en god man förordnas i enlighet 

med 11 kap. 4 § FB. God man kan förordnas om en huvudmannen har svårt att 

tillvarata sin egen rätt eller sköta om sin egendom. Som huvudregel behövs 

huvudmannens samtycke för åtgärden om inte denne är vid ett sådant psykiskt 

eller fysiskt tillstånd att ett inhämtande är omöjligt. Sådan situation kan t.ex. 

föreligga om huvudmannen är så pass sjuk att denne inte är medveten om vad 

denne samtycker till.
62

  

 

Den andra möjligheten är att huvudmannen får rätt till en förvaltare i enlighet 

med 11 kap. 7 § FB. Denne ska då vara i en likartad situation som anges för 

god man och sakna möjlighet att sköta sig själv eller sin egendom. Skillnaden 

ligger i att ett samtycke från huvudmannen inte krävs vid beslutsfattande. För-

valtaren har rätt att handla på egen hand då huvudmannen anses beslutsinkom-

petent i det föreliggande beslutet.
63

 Detta ställföreträdarskap betraktas som mer 

ingripande än förfarandet vid god man, varför det ska vidtas som en sista åt-

gärd. Begränsningar kan göras i förvaltarskapet genom att bara låta det gälla 

viss egendom eller fall.
64

  

 

Möjligheten till ställföreträdarskap är som framgår väldigt begränsad och om-

fattar enbart viss typ av angelägenhet. De exakta gränserna för god man och 

förvaltare är inte klara, dock torde de passa dåligt in på det medicinska områ-

det.
65

  

                                                        
61 Rynning, Rättssäkerhet och rättsskydd i vården av icke beslutskompetenta vuxna, s. 270.  
62

 SOU 2013:27, Vissa frågor om gode män och förvaltare, s. 45.  
63

 Klemme Nielsen, Laglöst land, s. 51.  
64

 SOU 2013:27, s. 47.  
65

 Rynning, Elisabeth, Rättssäkerhet och rättsskydd i vården av icke beslutskompetenta vuxna, 

s. 270. 
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Idag finns inte heller någon möjlighet för en person att på förhand utse en ställ-

företrädare som ska företräda denne för det fall beslutsinkompetens inträder 
66

 

och lagstiftaren har inte heller tillerkänt anhöriga någon beslutanderätt.
67

  

 

Klemme anser att bristen på ställföreträdarskap inom det medicinska området 

utgör ett rättsligt problem som i förlängningen bidrar till att självbestämmande-

rätten för de beslutsinkompetenta försvagas.
68

 Klemme menar att den obefint-

liga regleringen leder till att anhöriga beslutar för patienter, trots att de saknar 

laglig beslutanderätt.
69

 Problematiska situationer uppstår därför i de fall närstå-

ende och vårdpersonal som inte är juridiskt insatta får uppfattningen att närstå-

ende har rätt att besluta för patienten. De närståendes vilja och intressen blir på 

så sätt styrande och riskerar att inskränka patientens självbestämmanderätt. 

Klemme anser att en lämplig lösning är att skapa en reglering om ställföreträ-

darskap för beslutsinkompetenta.
70

 Detta är dock problematiskt eftersom en 

rättslig definition av vem som är att betrakta som beslutsinkompetent först 

måste skapas.  

  

                                                        
66

 Rynning, Elisabeth, Rättssäkerhet och rättsskydd i vården av icke beslutskompetenta vuxna, 

s. 270.  
67

 SOU 2004:112, s. 575f. 
68

 Klemme Nielsen, Laglöst land, s. 76.  
69

 Den enda möjligheten närstående har till insyn, är genom informationsplikten i 2 b § 2 st. 

HSL. Bestämmelsen föreskriver en rätt för de anhöriga att informeras om patientens tillstånd i 

de fall patienten själv inte kan ta emot informationen. 
70

 Klemme Nielsen, Laglöst land, s. 77.  
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4. Den psykiatriska tvångsvården   

Enligt 3§ LPT framgår de rättsliga förutsättningarna för intagning till psykia-

trisk tvångsvård.
71

  

 

3§ Tvångsvård får ges endast om patienten lider av en allvarlig psykisk stör-

ning och på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i 

övrigt  

1. har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på 

annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kva-

lificerad psykiatrisk dygnetruntvård (sluten psykiatrisk tvångsvård), eller;   

2. behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård 

(öppen psykiatrisk tvångsvård). 

 

En förutsättning för vård enligt denna lag är att patienten motsätter sig sådan 

vård som sägs i första stycket, eller det till följd av patientens psykiska tillstånd 

finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges med hans eller hennes 

samtycke. 

Tvångsvård får inte ges om patientens psykiska störning enligt första stycket 

utgör enbart en utvecklingsstörning. 

Vid bedömning av vårdbehovet enligt första stycket ska det även beaktas, om 

patienten till följd av sin psykiska störning är farlig för annans personliga sä-

kerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. 

 

Ur 3§ LPT kan konstateras att tre förutsättningar måste vara uppfyllda för att 

psykiatrisk tvångsvård ska vara aktuellt. Den första förutsättningen är att en 

allvarlig psykisk störning föreligger. Vad som betraktas som en allvarlig psy-

kisk störning bedöms utifrån två kriterier; störningens art och grad.
72

 Med art 

menas vilken typ av störning det rör sig om medan grad syftar till att beskriva 

förändringarna i patientens personlighet.
73

  

 

                                                        
71

 Enligt 11§ LPT är även konvertering från frivillig psykiatrisk vård en möjlig grund för in-

tagning till psykiatrisk tvångsvård. Det krävs då att förutsättningarna i 3§ är uppfyllda och en 

risk om att patienten kan komma att allvarligt skada sig själv eller någon annan, ska föreligga.  
72 Prop. 1990/91:58 Om psykiatrisk tvångsvård, m.m. s. 239. 
73

 Prop. 1990/91:58 s. 239.   
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En del störningar kan betraktas som allvarliga till art men inte grad, och vice 

versa. I motiven till lagen klargjordes att en helhetsbedömning av patientens 

tillstånd måste göras och att allvarlighet i både art och grad måste föreligga för 

att patientens tillstånd ska betraktas som en allvarlig psykisk störning.
74

 Dessu-

tom anfördes att även de risker som föreligger vid avbruten behandling, ska 

beaktas. Bedömningen ska då ta sikte på riskerna för återfall och skiftningar i 

den psykiska störningen.
75

  

 

Den andra förutsättningen innebär att det ska finnas ett vårdbehov som inte kan 

tillfredsställas på mindre ingripande sätt. Av bestämmelsen framgår att behovet 

ska vara oundgängligt. Denna förutsättning syftar till att säkerställa att tvångs-

vård blir en sista och nödvändig utväg att tillgripa när alla andra behandlingsal-

ternativ är uttömda.  

 

Som sista förutsättning stadgas att patienten inte får ha lämnat sitt samtycke, 

utan ett motsättande till tvångsvård måste ha skett. För det fall patienten ändå 

samtycker finns det utrymme att bortse från detta om samtycket betraktas som 

icke-välgrundat. I propositionen till lagen
76

 utvecklas tanken om detta undan-

tagsfall med betoningen på att kravet på motsättande fortfarande gäller som 

huvudregel. Undantagsregeln beskrivs som tillämplig i de fall patientens psy-

kiska ohälsa är så svår att dennes samtycke inte kan betraktas som allvarligt 

menat eller då den psykiska ohälsan leder till att en viljeyttring blir omöjlig att 

avge. Det poängteras att denna del av bestämmelsen ska tillämpas restriktivt 

och enbart i de fall ett klart orsakssamband föreligger mellan den psykiska 

störningen och oförmågan att avge en motvillig inställning.  

  

                                                        
74

 Prop. 1990/91:58 s. 87.  
75

 A.a., s. 87.  
76

 Prop. 1990/91:58 Bilaga 1 s.102 och s. 242.   



 24 

5. Självbestämmanderättens gränser under psykiatrisk 

tvångsvård  

Som framgått bygger den frivilliga vården på principen om inhämtande av pa-

tientens samtycke för att åtgärderna inte ska strida mot förbudet mot påtvingat 

kroppsligt ingrepp och frihetsberövande, 2 kap. 6§ och 2 kap. 8§ RF. Dock 

stadgar 2 kap. 20-21§§ RF möjlighet att göra avsteg från dessa rättigheter om 

det syftar till att tillgodose ett av samhället godtagbart ändamål och undantaget 

regleras genom lagstiftning. Att vårda någon under tvångsvård i syfte att 

skydda personen från att skada sig själv, utgör ett godtagbart ändamål enligt 

lagstiftaren. Tvånget legitimeras genom målsättningen om att vården ska fun-

gera som en tillfällig lösning där det mest akuta tillståndet ska hävas för att 

patienten så småningom ska kunna ges vård på frivillig grund.
77

 Behandling 

och tvångs- åtgärder i enlighet med LPT kräver därför inget samtycke från pa-

tienten.   

 

Trots att självbestämmanderätten får en begränsad tillämpning under tvångs-

vård ska den ändå gälla, då 1§ LPT stadgar ett krav på att HSL:s alla bestäm-

melser är tillämpliga även under tvångsvård.
78

 De krav som uppställs på god 

vård i enlighet med 2a § HSL ska därför följas i utövandet av tvångsvården och 

patientens rätt till självbestämmande och integritet i 2a § p.3 HSL ska respekte-

ras. Formuleringen om att självbestämmanderätten så långt det är möjligt ska 

tillgodoses anger att det inte rör sig om någon absolut rättighet för patienten. 

Att avgöra hur långt denna rätt sträcker sig är minst lika problematiskt som 

under frivillig vård. En indikation kan dock fås genom ett belysande av de fak-

torer som påverkar beslutsinkompetenta patienters rätt till självbestämmande-

rätt under tvångsvård; bedömningen av tillståndet, bedömningen av patienters 

vilja, samt vårdpersonalens utövande av tvång.  

 

 

 

                                                        
77

 2§ 2 st, LPT.  
78

 Se även Prop. 1990/91:58 s.75. 
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5.1 Svårigheter vid bedömningen av beslutsinkompetens   

Trots att likformighet ska råda i bestämmandet av beslutsinkompetens och lika 

fall ska behandlas lika, finns det vissa faktorer som kan spela en avgörande roll 

för bestämmandet av beslutsinkompetens. Bedömningen är därför en process 

som är förenad med en mängd faktorer som påverkar och försvårar.  

 

Tännsjö menar att en omständighet som försvårar bestämmandet av beslutsin-

kompetens är att patienten kan anses kompetent nog att besluta i vissa frågor 

medan hon är inkompetent i andra frågor. Att veta i vilka frågor patienten har 

tillräckligt med kompetens att besluta för sig själv, menar Tännsjö är proble-

matiskt.
79

  

 

Bedömningen av beslutsinkompetens kan påverkas av en mängd bakomlig-

gande faktorer.
80

 Donnelly anför att granskningen kan försvåras av att vårdper-

sonal och patient har olika uttryckssätt, att patienten agerar utifrån en förväntad 

könsroll, eller att patient och vårdpersonal har olika utbildningsnivå som därför 

påverkar uttryckssättet. Vidare anför Donnelly att sjukhusmiljö kan ha en 

skrämmande effekt på patienten och därför framkalla passivitet hos denna, vil-

ket kan tolkas som ett uttryck för beslutsinkompetens.
81

   

 

En annan faktor som påverkar i hög utsträckning är patientens etnicitet och 

ursprung. En engelsk studie
82

 har visat att patienter ur etnisk minoritet, har 

lättare att klassas som beslutsinkompetenta än den etniska majoriteten. Studien 

jämförde patienter från Afrika med en patientgrupp med europeiskt ursprung. 

Resultatet visade att medlemmarna i den afrikanska patientgruppen i högre 

utsträckning klassades som beslutsinkompetenta än den europeiska gruppen. 

Forskarna förklarade resultatet som en följd av att den afrikanska gruppen an-

vände sig av ett enklare språk än den europeiska.  

                                                        
79 Tännsjö, Torbjörn, Tvångsvård: om det fria valets etik i hälso-och sjukvård, 1 u. Bokförlaget 

Thales, Stockholm, 2002, s. 155.  
80

 Donnelly, Mary, Healthcare Decision-Making and the Law, Autonomy, Capacity and the 

Limits of Liberalism, Cambridge University Press, 2010, s. 110.  
81

A.a., s. 109. 
82

 Cairns, Ruth, Maddock, Clementine, Buchanan, Alec, David, Anthony.S, Hayward, Peter, 

Richardson, Genevra, Szmukler, George, Hotopf, Matthew, Prevalence and Predictors of Men-

tal Incapacity in Psychiatric In-Patient, British Journal of Psychiatry, vol. 187, 2005, s. 383.  
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Dessutom använde sig den europeiska gruppen i högre utsträckning av medi-

cinska ordalag i beskrivningen av sina åkommor. I likhet med Donnellys 

forskning visar denna studie på vikten av att vårdpersonal och patient förstår 

varandra och använder samma kommunikationssätt.   

 

En annan svårighet vid bedömningen av beslutsinkompetens är att allvarliga 

psykiska störningar har en tendens att skifta i tillstånd.
83

 På så sätt kan en pati-

ent vara beslutskompetent och medveten i situation för att snabbt växla till ett 

läge där hon är beslutsinkompetent. För att vårdpersonalen ska kunna göra en 

korrekt bedömning av patientens tillstånd krävs inte bara god insikt om hennes 

störning utan dessutom om störningens påverkan på hennes beslutsförmåga vid 

varje enskilt beslut.  

 

Ytterligare en riskfaktor som ansvarig vårdpersonal måste identifiera och i 

möjligaste mån undvika, är att inte betrakta patienter som inte håller med läka-

ren i sak som beslutsinkompetenta. Vad läkarna finner vara den bästa lösning-

en eller behandlingsalternativet, är inte alltid i linje med patientens vilja och 

enbart en motvillig inställning hos patienten får inte tolka som ett uttryck för 

beslutsinkompetens.
84

  

5.2 Bedömningen av den beslutsinkompetenta patientens vilja   

Eftersom det inte finns någon legal definition av beslutsinkompetens och dess 

omfattning, är det sannolikt att det råder en del missuppfattningar om hur till-

ståndet påverkar patientens vilja. Det kan vara lätt att betrakta beslutsinkompe-

tens som ett statiskt och ihållande tillstånd där patienten bedöms vara oför-

mögen att fatta någon typ av beslut när hon har blivit att betrakta som besluts-

inkompetent.  

 

 

 

 

                                                        
83

 Gustavsson, Psykiatrisk tvångsvård och rättssäkerhet, s. 138.  
84

 Bartlett, Peter, Lewis, Oliver, Thorold, Oliver, Mental Disability and the European Convent-

ion on Human Rights, Martinus Nijhoff Publishers, Boston, 2007, s. 153.  
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Många förhåller sig dock kritiskt till ett sådant resonemang
85

 och studier visar 

att en konstaterad beslutsinkompetens inte behöver betyda att en patient har 

sämre möjlighet att besluta ifråga om vård- och behandlingsalternativ.
86

  

 

Bartlett, Lewis och Thorold hör till den grupp som driver tesen om att männi-

skor med psykisk störning och beslutsinkompetens ändå kan fatta välgrundade 

beslut i vissa frågor.
87

 De menar att en patients motvilja till ett behandlingsal-

ternativ många gånger misstas som ett resultat av en psykisk störning när det 

likväl kan bero på att patienten upplever negativa bieffekter av behandlingen. 

Vidare anser de att vårdpersonalen har ett ansvar att efterforska i vilka ställ-

ningstaganden och beslut patienten ska anses beslutsinkompetent i då konse-

kvenserna annars blir att patientens självbestämmanderätt kränks i för hög ut-

sträckning.
88

  

 

Även Tännsjö förhåller sig kritisk till ett resonemang om att beslutsinkompe-

tenta patienter aldrig skulle ha kompetens nog att fatta beslut i linje med deras 

eget bästa.
89

 Tännsjö menar att varje individ, oavsett kompetens ska ha möjlig-

het att fatta de beslut hon vill så länge det inte påverkar hennes hälsa. Vidare 

anför han att vårdpersonal ska behandla en beslutsinkompetent patient mot 

hennes vilja först då hon motsätter sig behandling, behandlingen är nödvändig 

för hennes hälsa och hon är beslutsinkompetent i fråga om det specifika beslu-

tet. Alla andra beslut ska hon anses ha kompetens nog att fatta och där ska 

också hennes självbestämmanderätt respekteras.
90

  

 

Tännsjö menar också att det kan vara lätt att avfärda en beslutsinkompetent 

patients vilja med argumentet om att patientens vilja inte har förankring i verk-

ligheten och bygger på osannolika tankar och slutsatser.
91
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 Bartlett, Peter, Lewis, Oliver, Thorold, Oliver, Mental Disability and theEuropean Convent-

ion on Human Rights, s. 121. 
88

 A.a., s.121.  
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Som exempel behandlar han situationen att en patient kan hävda att hon inte 

vill genomgå en blodtransfusion med motiveringen om att tvångsvården är 

styrd av CIA. Tännsjö menar att det är sannolikt att vårdpersonal inte skulle 

godkänna ett beslut med en sådan motivering. Däremot menar Tännsjö att ett 

motsättande till blodtransfusion skulle godtas om patienten hävdade att denna 

behandlingsåtgärd stod i strid med hennes religiösa tro. Hennes vilja skulle då 

respekteras som en följd av att vi lärt oss respektera andra människors religiösa 

tillhörighet, medan andra beslut skulle avfärdas som irrationella. Tännsjö me-

nar att resonemangets rationalitet ska lämnas utanför bedömningen av patien-

tens vilja och att det måste stå varje människa fritt att fatta oförnuftiga beslut. 

Vidare menar han att först när ett irrationellt beslutsfattande är en konsekvens 

av den psykiska störningen, ska detta tas i beaktning.  

 

Mot bakgrund av att en patients vilja kan ha olika orsaker, är det viktigt att 

vårdpersonalen har hög kompetens i att bemöta och lyssna på patienten för att 

på bästa möjliga sätt kunna fastställa grunden till hennes ställningstagande. En 

negativ inställning till viss typ av behandling kan tyda på en personlig och 

verklig inställning i frågan samtidigt som det kan vara resultatet av en psykisk 

sjukdom som på så sätt medfört att patienten är beslutsinkompetent i det speci-

fika beslutet. Att avgöra vilket uttryck som är resultatet av vad måste anses 

högst problematiskt. Vårdpersonalen har i denna bedömning inga riktlinjer att 

förhålla sig till, utan får förlita på sin yrkesmässiga kompetens. Höga krav 

ställs inte bara på vårdpersonalen kompetens i att förstå innebörden av begrep-

pet beslutsinkompetens. Personalen förväntas dessutom kunna avgöra vem som 

är beslutsinkompetent och i vilka beslut.  
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5.3 Tvångsåtgärder och rättssäkerhet 

För att förstå självbestämmanderättens gränser under tvångsvård måste det ses 

i relation till det tvång som vårdpersonal vidtar i vården av patienterna. Kan 

förståelse fås om i vilken utsträckning tvångsåtgärder vidtas kan självbestäm-

manderättens gränser lättare skönjas. 

 

För att tvångsvård ska kunna utövas måste den uppfylla vissa grundläggande 

krav på rättssäkerhet. I de äldre motiven till LPT lades stora ansträngningar på 

att definiera rättssäkerhetsbegreppet. Lagstiftaren ansåg att författningen skulle 

innehålla ett visst mått av förutsägbarhet, att en rättslig kontroll skulle vara 

möjlig att vidta, samt att lika fall skulle behandlades lika.
92

 Dessa tre grundpe-

lare är viktiga för vår rättssäkerhetsbegrepp även idag.  

 

Tvångsvårdens grundläggande syfte måste tolkas som ett uttryck för att vården 

ska bidra till att patienten blir så pass frisk att hon så småningom kan ta emot 

vård på frivillig grund.
93

 Tvångsåtgärder betraktas av lagstiftaren som ett nöd-

vändigt verktyg för att tvångsvården ska ge resultat och fungera effektivt. På så 

sätt kan två olika perspektiv anläggas på tvångsåtgärders förhållande till själv-

bestämmanderätten. Det första perspektivet är en rätt för människor att få hjälp 

av samhället när de inte kan hjälpa sig själva. Det andra perspektivet tar sikte 

på den rätt patienten har att inte behöva utsättas för tvång som inte är nödvän-

digt.
94

 Det tudelade perspektivet och bristen på detaljreglering kring förutsätt-

ningarna för användandet av tvång, leder till en rättsosäker situation på områ-

det. Det är främst den formella rättssäkerheten om krav på förutsebarhet som 

riskeras. Dock kan det tänkas att den materiella rättssäkerheten som syftar till 

att tillgodose lagens etiska mål, lättare kan uppnås i och med denna öppna 

hållning till tvångsåtgärderna. Det bäddar för en tillåtande attityd gentemot 

enskilda tolkningar och avvägningar.
95
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5.4 Tillåtet och otillåtet tvång   

Alla patienter upplever och uppfattar tvång på olika sätt. I ett försök att dra en 

generell riktlinje om när tvånget verkar hämmande på självbestämmanderätten, 

måste en särskiljning göras mellan det tillåtna och otillåtna tvånget. Det otill-

låtna tvånget måste anses begränsa patientens självbestämmanderätt i högre 

utsträckning eftersom det skapar en oförutsägbar situation för patienten. De i 

lag uttryckligt tillåtna tvångsåtgärderna är bältesläggning och isolering.
96

 Ge-

nom en tillsynsrapport genomförd av Socialstyrelsen
97

 har det dock visats att 

även otillåtna tvångsåtgärder används inom tvångsvården idag.
98

  

 

Hur utbredd användningen av otillåtna tvångsåtgärder är, har varit svårt att 

kartlägga med någon närmare exakthet. Svårigheterna är tätt sammankopplade 

till det faktum att de otillåtna tvångsåtgärderna inte finns reglerade i lag och att 

det därför inte finns specifikt angivna förutsättningar om vilken typ av rappor-

tering och dokumentationsskyldighet som krävs av vårdgivaren.
99

  

 

När vi vet att otillåtna tvångsåtgärder används inom tvångsvården, är en rele-

vant fråga om inte ett uttryckligt förbud mot alla tvångsåtgärder hade varit det 

bästa. I propositionen till LPT lade beredningen fram ett förslag om ett gene-

rellt förbud mot tvångsåtgärder skulle utformas i lagen och att avsteg från för-

budet skulle få göras först då patientens liv och hälsa ansågs allvarligt hotad.
100

 

Förslaget fick aldrig genomslagskraft då det ansågs begränsa vården av patien-

terna för mycket. Hade förslaget genomförts hade det troligtvis stärkt patienters 

självbestämmanderätt då en tydligare reglering kring tvångsåtgärderna hade 

skapats.  
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I dagsläget lämnas vi istället åt att betrakta tvångsvården som en sluten enhet 

där möjligheten till påverkan är starkt begränsad som en följd av lite insyn i 

vårdpersonalen beslutsfattande vid tvångsandvändningen.
101

 Bristen på regle-

ring, bäddar för att mycket av tolkningsutrymmet lämnas till vårdpersonalen. 

De bestämmelser som reglerar tvångsåtgärderna ger inte heller mycket ledning 

ifråga om vilka situationer som ska föreligga för att tvångsåtgärder ska få vid-

tas.  

 

I klargörandet av vilket tvång som skall anses tillåtet är en lämplig utgångs-

punkt att studera ändamålet och syftet med åtgärden. I de fall syftet inte är me-

dicinskt utan snarare handlar om att underlätta personalens arbete genom att 

exempelvis resursbespara kan vidtagandet av tvångsåtgärder aldrig anses som 

legitimt.
102

 Att använda syftet som ram för att avgöra huruvida tvångsåtgärder-

na är av tillåten eller otillåten natur har ett tätt samband med att inga tvångsåt-

gärder ska vidtas i annan än patientens intresse.
103

  

5.4.1 Otillåtna tvångsåtgärder i praktiken 

Den bristande preciseringen och det oreglerade området av tvångsåtgärder kan 

i praktiken innebära en stor kompetensbrist hos vårdpersonal i fråga om vilka 

tvångsåtgärder som är tillåtna och otillåtna. Justitieombudsmannen (JO) riktade 

nyligen skarp kritik mot en rättspsykiatrisk klinik i Vadstena med anledning av 

att en patient intagen på sluten psykiatrisk tvångsvård blivit bälteslagd i två 

dygn utan möjlighet till undersökning inför varje omprövning. Patienten hade 

dessutom belagts med handfängsel inför bältesläggningen och i samband med 

att han behövde besöka toalett och dusch.
104
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De rättsliga förutsättningarna för bältesläggning regleras i 19§ LPT:  

 

19§                                                                         

                                                                               

                                                                      atien-

                      

                                                                                

                                       

                                                                      

                         eslut enligt andra stycket.  

 

Av bestämmelsens rättsliga förutsättningar, framgår att det ska föreligga ome-

delbar fara för patienten eller någon annan. I propositionen till LPT föreskrivs 

att bältesläggning är en allvarlig tvångsåtgärd som verkar hämmande på patien-

tens integritet och att det ur rättssäkerhetssynpunkt är viktigt att tvångsåtgärden 

inte vidtas i onödan samt att de rättsliga förutsättningarna för åtgärden är upp-

fyllda.
105

 Av bestämmelsen framgår även att bältesläggningen ska vara kortva-

rig men att den får pågå under längre tid om synnerliga skäl föreligger.  

 

I propositionen till LPT finns en rekommenderad tid om en till högst några 

timmar för tvångsåtgärden.
106

 Ledning kan även hämtas från 3 kap. 2§ i Social-

styrelsens föreskrifter.
107

 Där föreskrivs att läkare som beslutar om bälteslägg-

ning som varar längre än fyra timmar, personligen måste undersöka patienten. I 

praktiken innebär det att ansvarig läkare måste vidta en läkarundersökning av 

patienten vid varje beslut om förlängning av bältesläggningen.  

 

Formuleringen om att annan liknande anordning godtas som bältesläggning 

öppnar på många sätt upp för ett tvivelaktigt bruk av denna tvångsåtgärd. I 

tidigare förarbeten till LPT uttalades en klar inställning till omfattningen om 

bältesläggning.  
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Där meddelades att begreppet bältesläggning inte skulle innefatta tvångsåtgär-

der som tvångströja och handfängelse eftersom sådana åtgärder ansågs för in-

gripande i patientens personliga integritet.
108

  

 

Mot bakgrund av detta valde JO att rikta skarp kritik mot hanteringen av bäl-

tesläggningen och användningen av handfängsel. JO ansåg att beslut om för-

längning av bältesläggningen hade vidtagits utan att den ansvariga läkaren tagit 

sig tid till att personligen undersöka patienten och att åtgärden därför hade på-

gått för länge. Dessutom ansågs det inte finnas en rättslig grund för vidtagandet 

av handfängsel.
109

 I ärendet kom landstingsstyrelsen in med ett yttrande i vilket 

det förklarades att vidtagandet av handfängsel berott på att patienten varit så 

aggressiv och hotfull mot personalen och att åtgärden vidtagits i enlighet med 

bestämmelsen om nöd i 24 kap. 4 § BrB.
110

 JO tog inte ställning till användan-

det av nöd som rättslig grund för tvångsåtgärden, men konstaterade att det inte 

fanns något lagligt utrymme att använda handfängsel och att åtgärden var att 

betrakta som ett kroppsligt ingrepp i strid med 2 kap. 6 § RF.  

 

Detta fall illustrerar och åskådliggör den konsekvens som det oreglerade områ-

det om tvång leder till. Eftersom det inte fanns en uttrycklig bestämmelse som 

förbjöd användningen av handfängsel, stod det vårdinrättningen fritt att ut-

forma en egen sedvänja. Fallet visar även på att det föreligger en konflikt mel-

lan lagstiftarens målsättning med tvångsåtgärder och hur de praktiseras. Detta 

fall påvisar att ingripande tvångsåtgärder inte alltid tillgrips som en sista åtgärd 

när andra behandlingsåtgärder inte ger effekt, utan snarare används i vad som 

får betraktas som slentrianmässigt. Fallet illustrerar även den benägenhet som 

finns att använda bestämmelsen om nöd som grund för otillåtna tvångsåtgärder 

trots att denna bestämmelse inte är utformad för ordinära behandlings- och 

tvångsåtgärder som vidtas inom den slutna psykiatriska tvångsvården.  
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Att vårdpersonalen på vårdinrättningarna inte har tillräckligt med vägledning 

att förhålla sig till i fråga om tillåtet och otillåtet tvång, bidrar till en rättsosäker 

situation för patienten. Dessutom medför det att höga krav ställs på vårdperso-

nalens eftertänksamhet, försiktighet och framförallt juridiska kunskap om 

gränsdragningarna. De lagliga kravet om att tillhandahålla patienten god vård 

medför att vårdpersonalen många gånger måste agera skyndsamt i sin hand-

läggning. Utrymme för eftertänksamma och försiktiga avvägningar finns därför 

inte alltid.  

5.4.2 Proportionalitetsprincipen vid tvång 

Idag utgör EKMR svensk lag, då konventionen är inkorporerad i svensk rätt.
111

 

Sverige har därför en skyldighet att leva upp till de åtaganden som uppställs i 

enlighet med konventionen. 

 

För att säkerställa att tvångsåtgärder inte vidtas i onödan finns en proportional-

itetsprincip intagen i 2a samt 2b §§ LPT som stadgar krav på proportionalitet 

mellan den skada tvånget orsakar och den eventuella nyttan som eftersträvas. 

Dessutom stadgar proportionalitetsprincipen ett krav om att tvångsåtgärder inte 

får användas i större utsträckning än vad som är nödvändigt. Vid avgörandet 

om proportionalitetsprincipen är uppfylld, måste en avvägning göras mellan de 

olika intressena. Beslutsfattaren måste ta ställning till om det tilltänkta syftet är 

möjligt att nå genom åtgärden och om åtgärden är nödvändig och skälig i relat-

ion till syftet.
112

  

 

För den psykiatriska tvångsvården spelar Artikel 3 i EKMR om förbud mot 

tortyr, en betydande roll i de fall vidtagna tvångsåtgärder inte står i proportion 

till syftet. Artikel 3 EKMR lyder; 

 

                                                                                 

bestraffning. 
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I avgörandet av proportionalitetsprincipens praktiska tillämpning, kan ledning 

hämtas från ett rättsfall som avgjordes vid Europadomstolen år 1992.
113

 Fallet 

gällde en manlig patient som var intagen för rättspsykiatrisk vård i Österrike. 

Mannen hade förklarats legalt inkapabel och en ställföreträdare hade därför 

utsetts som hans beslutsfattare. Vårdpersonalen upplevde patienten som para-

noid, aggressiv och omedveten om risker. I samband med att patienten började 

hungerstrejka valde vårdpersonalen att sätta handbojor på honom och hans 

fötter spändes ihop med bälte. Patienten tvångsmatades och medicinerades mot 

sin vilja. Alla tvångsåtgärderna pågick under en period av två veckor med ställ-

företrädarens samtycke.  

 

Vid prövningen av om tvångsåtgärderna var att klassa som tortyr enligt Artikel 

3 EKMR, inledde domstolen med att konstatera att patienten, sin beslutsin-

kompetens till trots omfattades av artikelns tillämpningsområde då han var att  

betrakta som extra utsatt och särskild hänsyn ansågs därför påkallad.
114

 Trots 

att domstolen konstaterade att tvångsåtgärderna pågått för länge ansåg de inte 

att ett brott mot Artikel 3 hade skett.
115

 Domstolen anförde att de tvångsåtgär-

der som vidtagits hade varit medicinskt nödvändiga till följd av att patienten 

hade motsatt sig nödvändig och akut behandling.
116

 Dessutom ansåg domstolen 

att patienten inte heller hade lagt fram tillräckligt med bevisning för omstän-

digheterna om att tvångsåtgärderna skulle utgjort tortyr.
117

 Mot bakgrund av 

detta ansågs att tvångsåtgärderna var proportionerliga i relation till syftet.  

5.4.2.1 Innebörden av medicinsk nödvändighet  

Domstolen redogjorde inte närmare för innebörden av begreppet medicinsk 

nödvändighet men konstaterade att den avgörande faktorn i bedömningen är 

om tvånget vidtagits i enlighet med den medicinska normen om vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Dessutom konstaterade domstolen att tvångsåtgärder som 

vidtagits i enlighet med ett vårdande och behandlande syfte, aldrig kan betrak-

tas som brott mot tortyr i Artikel 3.
118
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Rättsfallet visade att den avgörande faktorn för om tvångsåtgärderna är att be-

trakta som brott mot Artikel 3 EKMR är om de ligger i linje med den medi-

cinska normen om vetenskap och beprövad erfarenhet. För svensk rätt är detta 

problematiskt eftersom vår definition av vetenskap och beprövad erfarenhet är 

beroende av sedvänja och inarbetning. Det betyder att alla otillåtna tvångsåt-

gärder till slut kan uppfattas som tillåtna om de har vidtagits i tillräckligt stor 

omfattning.   

 

Bartlett, Lewis och Thorold påvisar en annan typ av problematik, kopplad till 

avgörandet av den medicinska normen. De menar att tillämpligheten av Arti-

keln 3 blir beroende av hur långt bedömningen av medicinsk nödvändighet 

sträcker sig. Väljer Europadomstolen att underbygga sin argumentation enbart 

baserat på den inhemska rätten, kan resultatet skilja sig drastiskt från om en 

jämförelse sker med övriga konventionsanslutna länder. På så sätt inverkar 

denna problematik på avgörandet om ett brott mot Artikel 3 har skett.
119

 

 

Bartlett, Lewis och Thorold anser dessutom att stark bevisning behövs för 

vinna framgång med en talan om tortyr i enlighet med Artikel 3.
120

 Detta ef-

tersom tvångsåtgärder måste uppnå en miniminivå för att kunna betraktas som 

tortyrbrott. Av fallet Kudla mot Polen framgår att en helhetsbedömning av om-

ständigheter som patientens mentala hälsotillstånd, kön, ålder och tid för 

tvångsåtgärderna ska tas med i bedömningen av om miniminivån uppnåtts.
121

 

Dessutom ska hänsyn tas till tvångsåtgärdens karaktär, hur tvångsåtgärden har 

använts och hur länge åtgärden har varat.
122

 Att denna miniminivå inte upp-

nåddes i fallet Herczegfalvy mot Österrike kan tyckas anmärkningsvärt och 

frågan blir hur mycket bevisning som kan krävas för att ett tortyrbrott ska anses 

styrkt.   

 

 

                                                        
119

 Bartlett, Lewis, Thorold, Mental disability and the European Convention on human rights, 

s. 117.  
120

 A.a., s. 119 
121

 Mål C-30210/96, Kudla v. Polen, 1999.    
122

 Mål C-30210/96, Kudla v. Polen, 1999, punkt 91.   



 37 

Fallet tydliggör även den utsatta position beslutsinkompetenta patienter befin-

ner sig i under psykiatrisk vård. Av domen framgår att vårdpersonalen ansåg 

det legitimt att vidta dessa tvångsåtgärder mot patienten då han vägrade be-

handling. Tvångsåtgärder baserat enbart på denna grund ligger närmare be-

straffningssyfte än ett medicinskt nödvändigt syfte. Det är svårt att dra direkta 

slutsatser om vårdpersonalens tillvägagångssätt utifrån domen, men eventuellt 

hade ett bättre behandlingsresultat uppnåtts om vårdpersonalen efterforskat 

mer i orsakerna till patientens motsättande attityd. På så sätt hade antagligen 

vårdpersonalen vunnit patientens förtroende och mindre tvång hade behövts. I 

förlängningen hade det lett till att patientens självbestämmanderätt tillgodosetts 

i större utsträckning. 

5.5 Intresse vid användningen av tvång   

Att kartlägga vems intresse som är det styrande vid användningen av behand-

lings- och tvångsåtgärder är av särskild vikt för att säkerställa att patientens rätt 

till självbestämmande i möjligaste mån efterlevs. Det kan antas att anhöriga 

utgör en krets som många gånger har ett intresse av att vara delaktiga i besluts-

inkompetenta patienters vård. Den enda möjligheten som finns för anhöriga att 

påverka under tvångsvård är genom den lagstadgade möjligheten till samråd i 

16 samt 17§§ LPT. De anhöriga ska enligt dessa bestämmelser kontaktas för 

samråd ifråga om patientens vårdplan och behandling så länge det inte anses 

olämpligt. Olämplighet kan föreligga då patienten motsätter sig samråd eller då 

vårdpersonalen inte hinner kontakta de anhöriga innan åtgärden vidtas.
123

 Att 

patientens åsikt respekteras i de fall hon motsätter sig samråd, tyder på att lag-

stiftaren har betraktat patientens vilja som ett skyddsvärt intresse. I de fall pati-

entens samtycke inte kan inhämtas från patienten, måste chefsöverläkaren 

pröva om samråd kan ges med närstående eller om det skulle strida mot sekre-

tessen i 25 kap 1 § Offentlighet och sekretesslagen (2009:400).
124

  

 

Rynning hävdar att ett vanligt förekommande problem är att anhöriga tiller-

känns status som ställföreträdare för beslutsinkompetenta patienter inom den 

frivilliga vården.  
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Då detta är ett problem inom den frivilliga vården är det möjligt att det före-

kommer även inom tvångsvården. Således är det sannolikt att anhöriga i vissa 

fall har varit med och påverkat behandling och tvångsåtgärder, utan rättslig 

grund för ett sådant beslutsfattande. Detta är problematiskt eftersom det då inte 

blir patientens intressen som styr behandlings- och tvångsåtgärderna. Vidare 

anser Rynning att bättre riktlinjer för vårdpersonalen måste skapas om lagstif-

taren i framtiden bestämmer sig för att behålla ställföreträdarskapet på det me-

dicinska området oreglerat.
125

 

 

En komplicerad situation kan uppstå i de fall då närstående upplever patienten 

som aggressiv och farlig. Om närstående upplever ett hot mot egen person kan 

det sannolikt föreligga en större risk för att de anhöriga får större makt över 

behandlingen och att vårdpersonal, utan juridisk kunskap, uppfattar de närstå-

endes talan och beslut som legitimt.  

 

Att delge närstående beslutanderätt ifråga om patientens behandling och 

tvångsåtgärder, medför en stor inskränkning av patientens självbestämmande-

rätt och rättssäkerhet. I en sådan situation är det inte längre patientens bästa 

som är utgångspunkten för behandlingen utan vården utgår då från de anhöri-

gas behov.
126

 Anledningen till att det är viktigt att behandla patienter i enlighet 

med dennes bästa som utgångspunkt, är att dennes förtroende till vårdgivaren, 

personalen och vården i stort annars riskerar att skadas. Ett skadat förtroende 

leder sannolikt till att patienten känner sig maktlös och därför inte vill med-

verka till vården. I förlängningen torde detta leda till sämre möjligheter för 

tillfrisknande.  

 

En annan intressant utgångspunkt är att beakta det faktum att även vårdperso-

nal kan ha ett intresse av att tvångsåtgärder vidtas, då det exempelvis kan un-

derlätta deras arbetssituation. Vahlne Westerhäll och Princis genomförde en 

studie där de granskade vårdpersonal inom tvångsvården i syfte att förstå deras 

reflektion och tankesätt kring de rättsliga kraven i LPT.  
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 Resultatet visade bland annat att vårdpersonal inom tvångsvården har en ten-

dens att bortse från lagens krav på självbestämmanderätt då de uppfattar de 

juridiska avvägningarna som komplicerade och pragmatiska.
127

 

5.6 Tvång och påverkan  

Inom psykiatrisk tvångsvård ska hänsyn tas till patientens upplevelser av vår-

den för att på så sätt öka möjligheterna för ett gott behandlingsresultat.
128

 Det 

kan förutsättas att tvång verkar hämmande för patientens självbestämmanderätt 

och att många patienter oftast upplever obehagskänslor i samband med tvång. 

En svår fråga blir därför vad som utgör tvång och vad som utgör påverkan. 

Skiljelinjen är oftast otydlig. 

 

Tännsjö har i studiet av tvångsutövning mot dementa försökt att kategorisera 

tvång i två kategorier. Den första kategorin kallas beskedligt tvång och aktuali-

seras under förutsättningen att patienten inte har förmågan att besluta för sig 

själv och tvånget vidtas för hennes eget bästa. Den andra kategorin kallas be-

skäftigt tvång och aktualiseras under tvångsvård i en situation där patienten inte 

har förmågan att besluta för sig själv och det grundläggande syftet med 

tvånget, istället är att tillgodose någon annans intressen.
129

   

 

Tännsjö menar att vårdpersonal måste vara vaksamma på att inte påverka pati-

enten i allt för hög grad med sina värderingar och åsikter. Han menar att en allt 

för kraftig påverkan kan leda till att patienten upplever ett indirekt tvång och 

går med på behandling hon annars skulle nekat till. I förlängningen kan detta 

leda till att patienten känner att hon inte har möjlighet att påverka sin egen vård 

eller behandling och därför förhåller sig passiv när hon tillfrågas om sin in-

ställning.
130
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Som tidigare nämnts kan en beslutsinkompetent patient vara kapabel att fatta 

vissa beslut rörande vissa delfrågor. Vårdpersonalen har därför i sin utövning 

som vårdgivare, möjlighet att med sin kunskap och professionalitet informera 

och på så sätt påverka patienten i sitt beslutsfattande. Att påverka genom ex-

empelvis övertalning, behöver inte utgöra tvång, så länge all relevant informat-

ion presenteras för patienten och vårdpersonalen inte avsiktligen använder me-

del som hot, manipulation och uppmuntran för att få patienten att genomgå en 

åtgärd patienten annars velat avstå från.
131

 Att vårdpersonalen måste presentera 

all information som de uppfattar som relevant för patienten betyder att de inte 

får hålla inne med information som de vet påverkar patientens beslutsfat-

tande.
132

  

 

Även om Tännsjö försökt att konkretisera skillnaden mellan påverkan och 

tvång genom denna uppställning, så är gränsdragningen fortsatt problematisk. 

En fråga är hur vårdpersonal ska kunna veta vilken information som påverkar 

patienten och i vilken utsträckning. Det förutsätter att vårdpersonalen är väl 

insatt i hur patienten resonerar och värderar.  
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6. Framtidsperspektiv 

6.1 Psykiatrilagsutredningen  

För att förstå den problematik som omfattar beslutsinkompetenta patienters rätt 

till god vård och självbestämmanderätt, är det relevant att studera planerade 

förbättringar på området.  

 

Under april 2012 genomfördes en omfattande utredning
133

 av LPT i syfte att 

göra lagstiftningen mer förståelig och lättillgänglig för allmänheten. Förslaget 

genomfördes av en utredningsgrupp vid namn Psykiatrilagsutredningen och 

bestod av jurister och medicinskt kunniga på området. Förutom förslaget om 

att förena LPT med Lag (1991:1129)
134

 om rättspsykiatrisk vård, ville utred-

ningsgruppen skapa en tydligare reglering kring tvångsåtgärder.
135

 Förslaget 

var att skapa en detaljreglering kring förutsättningarna för vidtagandet av 

tvångsåtgärder och på så sätt bidra till en särskiljning mellan tillåtna och otill-

låtna tvångsåtgärderna. Många var positiva till detta delförslag och Riksför-

bundet för social och mental hälsa (RSMH) hörde till den grupp som välkom-

nade denna typ av precisering kring tvångsåtgärderna och menade att föränd-

ringen skulle leda till att patienters vårdbehov sattes allt mer i fokus.
136

  

 

Ett annat förslag i betänkandet var att ändra förutsättningarna för bälteslägg-

ning i 19§ LPT. Utredningsgruppen ville ta bort formuleringen annan liknande 

anordning från bestämmelsen och på så sätt hindra användandet av otillåtna 

tvångsmedel.
137

 Att få hade en kritisk inställning till detta förslag är förståeligt 

med tanke på att förslaget syftade till att öka patientinflytandet.   

 

I psykiatrilagsutredningens betänkande, fanns även ett förslag om att inrätta ett 

speciellt dispensförfarande i de fall patienten led av en svår störning och till-

gängliga tvångsmedel och tidsfrister ansågs otillräckliga.  
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Tanken var att vårdpersonalen skulle ha möjlighet att ansöka om dispens i de 

fall det ansågs nödvändigt med bältesläggning eller avskiljning på längre tid än 

som reglerats i lag. Dessutom skulle det finnas en möjlighet att ansöka till 

nämnden om användandet av tvångsmedel som inte fanns reglerade i lag.
 
Syn-

nerliga skäl skulle dock behöva föreligga för att tvångsvårdsnämnden skulle 

bevilja en ansökan om förlängd tidsfrist eller utökad användning av tvångsme-

del. Vidare skulle dessa åtgärder få vidtas först när andra behandlingsalternativ 

uttömts.
138

 

 

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs universitet läm-

nade i ett yttrande stark kritik mot förslaget och anförde att en tvångsvårds-

nämnd skulle bredda användningen av tvångsåtgärder. Dessutom ansåg de att 

resultatet snarare skulle bli att en våldspiral skapades inom den slutna psykia-

triska tvångsvården.
139

 Det menades att tvångsåtgärder av denna typ skulle leda 

till ett förvärrat tillstånd hos patienter med självskadebeteende, vars liv många 

gånger kantats av våld och övergrepp. En betydande risk för att våldet skulle 

trappas upp och bli en del av patienternas självskadebeteende ansågs bli resul-

tatet om en utvidgning av tvångsåtgärder skulle ske.
140

  

 

Göteborgs universitet anförde också en åsikt om att psykiatrilagsutredningen 

haft ett snedvridet perspektiv i sitt betänkande och att de missat att beakta de 

många behandlingsåtgärder som inte innefattade tvång. Dessutom ansåg Göte-

borgs universitet att det inte fanns tillräckligt med forskningresultat som påvi-

sade positiva effekter för de åtgärder som tvångsåtgärdsnämnden skulle ha rätt 

att använda och att denna typ av tvång, därför inte kunde anses legitimt.
141

 

 

Även Kindström Dahlin och Nilsson anförde att psykiatrilagsutredningen hade 

förbisett väsentliga punkter i betänkandet. De ansåg att utredningsgruppen 

missat att ta de beslutsinkompetentas rätt till självbestämmande i beaktning.  
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Vidare menade de att utredningen inte hade identifierat det föreliggande pro-

blemet om att en mängd otillåtna tvångsåtgärder används mot denna patient-

grupp idag och att beslutsinkompetentas rätt till självbestämmande redan är 

begränsad. Kindström Dahlin och Nilsson ansåg att en klar och tydlig bestäm-

melse om vilka tvångsåtgärder som är otillåtna, hade förbättrat vårdvillkoren 

för de beslutsinkompetenta.
142
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7. Diskussion och slutsatser  

7.1 Intressen och behov 

Rätten till självbestämmande och god vård är två rättsliga krav som ytterst syf-

tar till att tillgodose patientens intressen under tvångsvård. Konflikten mellan 

de båda kraven har att göra med att LPT är en vårdlag och en tvångslag.
143

 

Vissa anser att det är en omöjlighet att kombinera god vård med självbestäm-

manderätt under tvångsvård.
144

 Själv anser jag att möjligheten för samexistens 

måste anses starkt begränsad för beslutsinkompetenta, men att detta torde 

komma att förändras om lagstiftaren identifierar problemen som omfattar 

denna patientgrupp och vidtar en rättslig reglering på vissa delområden för att 

fylla det juridiska tomrummet.  

 

Under den frivilliga vården har det hypotetiska samtycket och principen om 

patientens bästa utformats som en alternativ grund för behandling av beslutsin-

kompetenta. Bedömningen av vad som är bäst för patienten och vad hon skulle 

ha samtyckt till om hon kunnat, medför en mängd svåra avvägningar och ställ-

ningstaganden för vårdpersonalen. Problemen beror på att det inte finns några 

riktlinjer om vem som ska anses vara den typiska patienten och vilka intressen 

patienten ska styras av. Det hypotetiska samtycket och principen om patientens 

bästa är istället en fiktiv modell där alla typer av patienter förväntas passa in.  

 

Jag anser att en del av lösningen på problemet ligger i att jurister och vårdgi-

vare förlikar sig med tanken på att det inte går att finna en modell som passar 

alla patienter och situationer. På så sätt kan en mer kritisk inställning till det 

hypotetiska samtycket och principen om patientens bästa intas. Detta kan för-

hoppningsvis bidra till att kontinuerliga utvärderingar av behandlings- och 

tvångsåtgärders nödvändighet vidtas och att det slentrianmässiga tvånget und-

viks.  
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Bedömningen av vad som är patientens bästa kompliceras ytterligare under 

tvångsvård. Detta då kravet på samtycke inte behöver upprätthållas och patien-

tens psykiska störning många gånger hindrar dennes förmåga att ge uttryck för 

sin inställning. Trots detta bygger LPT på principen om att patientens vårdbe-

hov ska vara det styrande i sammanhanget, då lagen syftar till att vårda patien-

ten så att hon så småningom ska kunna medverka till frivillig vård.
145

 Granskar 

man den slutna psykiatriska tvångsvården är det lite som talar för att den i 

praktiken utgår från patientens vårdbehov. Den slutna psykiatriska tvångsvår-

den misslyckande med att tillgodose beslutsinkompetenta patienters rätt till 

självbestämmande, beror antagligen på en mängd olika faktorer.   

 

En sådan faktor kan vara att förutsättningarna för intagning till tvångsvård indi-

rekt påverkar patientens behandling. I grunderna för intagning, stadgas dels ett 

krav på att patientens vårdbehov ska utgöra fokus, dels att hänsyn ska tas till 

om patienten utgör en fara för andra. Om för stor vikt läggs vid patientens po-

tentiella fara kan det leda till att tvång vidtas på ett godtyckligt och förebyg-

gande sätt. Självbestämmanderätten hamnar då i skymundan och behandlings-

resultaten riskerar att försämras. Dessutom kan en överdriven fokusering på 

patientens farlighet förstärka missuppfattningen att psykiskt sjuka är mer 

våldsbenägna än andra människor och på så sätt bidra till att patienter som inte 

har några våldstendenser, ändå bedöms som farliga. Det kan i sin tur leda till 

att patientens specifika vårdbehov inte blir styrande i utformandet av behand-

lingen.
146

  

7.2 Tvångets betydelse  

Att helt förbjuda tvångsåtgärder inom den psykiatriska tvångsvården är antag-

ligen inte en hållbar lösning, då de tjänar syftet att hindra människor med psy-

kisk ohälsa att skada sig själva. Att inte kunna förhindra denna skada, skulle 

strida mot kravet på god vård i 2a § HSL.  
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Det hypotetiska samtycket bidrar inte bara till komplicerade bedömningsfrågor 

utan även till att otillåtet tvång legitimeras, genom argumentet om att patienten 

hade samtyckt till åtgärden om hon kunnat och att tvånget tjänar hennes bästa. 

Dessutom kan det hypotetiska samtycket och principen om patientens bästa, 

användas för att vidta det tillåtna tvånget i större utsträckning och under fel 

förutsättningar.  

 

Att det inte finns någon detaljreglering kring användandet av tvångsåtgärder 

bidrar till att all beslutandemakt angående detta läggs i vårdpersonalens händer. 

Det är lämpligt att vårdpersonalen beslutar i dessa frågor då det är de som in-

nehar den medicinska kunskapen om patientens tillstånd. Men den betydande 

risken för att otillåtet tvång brukas och att det tillåtna tvånget vidtas i fel syfte, 

får samtidigt inte förbigås.  

 

I avgörandet av vad som utgör otillåtet och tillåtet tvång, används den medi-

cinska nödvändigheten som en hållpunkt. Den medicinska nödvändigheten är i 

sin tur beroende av den medicinska normen om vetenskap och beprövad erfa-

renhet. Vad som innefattas i begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet är 

svårt att veta och vårdinrättningar tillåts därför utforma egna behandlings- och 

tvångsåtgärder. I begreppet finns inte heller några etiska överväganden och 

därför anser jag att det finns det en betydande risk att viktiga bedömningspunk-

ter som spelar avgörande roll för patientens vård missas.  

 

En annan viktigt fråga att ta hänsyn till, är om det är lämpligt att göra vårdper-

sonalen ensamt ansvariga för tvångsåtgärderna då det har visat sig att vårdper-

sonal inte gärna tar hänsyn till juridiska stadganden som självbestämmanderät-

ten, då det upplevs försvåra deras arbete.
147

 Jag anser att det måste finnas möj-

lighet till att kontrollera om användandet av tvångsåtgärder har vidtagits i rätt 

syfte. I dagsläget är detta svårt, då vårdpersonalen alltid kan hävda att tvångs-

åtgärder vidtagits i enlighet med medicinsk nödvändighet. Juristerna som ofta 

saknar medicinsk kunskap får därför svårt att pröva dessa medicinska argu-

ment.  
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Därför anser jag att det är det viktigt att en framtida reglering stadgar vilka 

tvångsåtgärder som är tillåtna och under vilka förutsättningar. För att förhindra 

att nya tvångsåtgärder utformas enligt sedvana, bör regleringen även innehålla 

precisering om vilka tvångsåtgärder som är att betrakta som otillåtna.  

 

I likhet med Kindström Dahlin och Nilsson
148

 anser jag att det är anmärknings-

värt att Psykiatrilagsutredningen missat att ta hänsyn till den utsatta patient-

gruppen av beslutsinkompetenta. Målsättningen om att minska tvånget framstår 

också som paradoxal i ljuset av att förslaget om tvångsvårdnämnd breddar 

tvångsanvändningen. Dock är jag positivt inställd till förtydligandet om förut-

sättningarna för bältesläggning i 19§ LPT då striktare restriktioner kring en så 

ingripande tvångsåtgärd är ett steg i rätt riktning mot en tvångsvård med 

mindre tvång. 

 

Holm, överläkare för psykiatrin i Skåne
149

 anser att betänkandet saknar viktiga 

etiska diskussioner och överväganden. Han menar att en etisk diskussion är en 

nödvändighet vid utformandet av nya lagar, då lagstiftning ytterst handlar om 

etik och moral. Jag instämmer i detta ställningstagande då jag gärna hade sett 

att betänkandet beskrivit hur avvägningen mellan självbestämmanderätten och 

god vård skulle ske rent praktiskt och vilka ställningstaganden och bedömning-

ar vårdpersonalen skulle behöva vara uppmärksamma på. 

 

Det är även viktigt att granska Psykiatrilagsutredningens perspektiv vid utfor-

mandet av betänkandet. En tvångsvård där för mycket fokus läggs på vidta-

gande av tvång riskerar att få ett enkelsidigt perspektiv, där vårdgivaren resurs-

sparande sätts före patientens behov av tillfrisknande. Mot bakgrund av detta 

får jag i likhet med RSMH uppfattningen att patientens perspektiv förbisetts 

vid utformandet av betänkandet.  

                                                        
148

 Newsmill (utg.) Nilsson, Anna, Kindström Dahlin, Moa, Lagstiftningen om psykiatrisk 

tvångsvård får inte diskriminera  ”www newsm ll se”  l  else    3-12-31, s. 3. 
149

 Holm, Herman, Kommentar till Läkartidningens artikel, Välkommet förslag till ny tvångs-

vårdslagstiftning  ”www lakart  n n en se”  l  else     -01-01.  



 48 

RSMH ansåg också att Psykiatrilagsutredningen missat att ta hänsyn till de 

många organisatoriska förändringar som skulle kunna vidtas inom psykia-

trin.
150

  

 

Vahlne Westerhäll och Princis lyfter även fram betydelsen av en bättre utveck-

lad, organisatorisk tvångsvård. De menar att HSL:s krav på god vård, lättare 

kommer att kunna tillgodoses om vården görs lättillgänglig för patienten rent 

geografiskt men även genom att personalstyrkan består av olika yrkesgrupper 

som samarbetar för att täcka olika behov hos patienten.
151

  

 

Jag anser att bättre alternativ till rena tvångsåtgärder måste utformas. Om man 

kunde använda alla de behandlingsåtgärder som visat sig framgångsrika så 

skulle man få ner tvångsanvändningen. Jag tror att en organisatorisk förändring 

skulle kunna vara att utveckla ett bättre stöd för patientens närstående. På så 

sätt skulle det förtydligas att de inte har någon beslutanderätt i frågor som rör 

patienten, men att de ändå utgör ett viktigt element för patientens tillfrisk-

nande.  

 

7.3 Beslutsinkompetens  

Den obefintliga regleringen kring innebörden av beslutsinkompetens och dess 

verkningar för patientens förmåga att fatta beslut bidrar till att patientens själv-

bestämmanderätt begränsas. Jag tror att de förutfattade meningarna om till-

ståndet kommer att bestå, så länge det inte finns en legal definition om vad 

beslutsinkompetens innebär, vem som har rätt att besluta om tillståndet och på 

vilka grunder. Vidare anser jag att kunskap och förståelse måste förmedlas till 

den vårdpersonal som arbetar med denna patientgrupp för att en förändring ska 

vara möjlig.  

 

För att vårdpersonalen ska kunna se bortom de förutfattade meningarna om 

tillståndet måste de tillhandahållas rätt verktyg så som utbildning om tillstån-
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dets karaktär. På så sätt kan vårdpersonalen få förståelse om att beslutsinkom-

penta patienter kan fatta beslut i vissa delfrågor och att det är upp till vårdper-

sonalen att fastställa vilka dessa frågor är. Genom mer kunskap om tillståndet 

kan det även bli möjligt att urskilja beslutsinkompetens från irrationalitet och 

vaga yttryck.  

 

Tännsjö för ett resonemang om att grunderna för intagning till psykiatrisk 

tvångsvård måste ändras för att tankesättet kring beslutsinkompetens ska kunna 

utvecklas. Vidare anser Tännsjö att en lämplig lösning är att ta bort allvarlig 

psykisk störning som grund för intagning till tvångsvård och istället låta patien-

tens beslutskompetens vara avgörande.
152

 Jag ställer mig kritisk till att en lös-

ning som denna skulle lösa den problematik som omfattar beslutsinkompeten-

tas rätt till självbestämmande. Jag tror istället att en del av lösningen ligger i att 

förmedla kunskap om att det finns både relativ och absolut beslutsinkompetens 

och att båda formerna inte medför en total inkapacitet för patienten att fatta 

beslut rörande sin egen vård.  

7.4 Ställföreträdarskap  

Behovet av ett reglerat ställföreträdarskap på det medicinska området skulle 

antagligen lösa många av de problem som omger vården av de beslutsinkompe-

tenta idag. Jag tror att ett ställföreträdarskap kan möjliggöras genom en tydlig 

fokusering på varje enskild patients specifika vårdbehov. På så sätt skulle en 

ställföreträdare veta vilka intressen och behov som skulle behöva tillgodose för 

patienten och i vilka frågor denne ska företrädas i. I förlängningen skulle ett 

reglerat ställföreträdarskap leda till att de beslutsinkompetenta patienternas rätt 

till inflytande över sin egen vård och behandling skulle stärkas. 

 

En reglering av ställföreträdarskap skulle antagligen inte vara helt problemfri 

och svåra ställningstaganden skulle behöva tas. Vilka medicinska frågor ställ-

företrädarskapet skulle omfatta, hur långt en ställföreträdares beslutanderätt 

skulle sträcka sig och vem som skulle utses till ställföreträdare skulle först be-

höva klarläggas. En beslutsinkompetent patient är som nämnt oftast inte oför-

mögen att besluta i alla frågor.  

                                                        
152

 Tännsjö, Tvångsvård: om det fria valets etik i hälso-och sjukvård, s. 159.  



 50 

Ett av ställföreträdarens problem skulle därför vara att avgöra i vilka frågor 

patienten kan anses vara beslutsinkompetent. Mot bakgrund av det redovisade, 

vet vi att detta inte är ett lätt uppdrag.   

 

En positiv effekt av en reglering på området skulle vara att eventuella fråge-

tecken angående beslutsfattande skulle försvinna. Detta skulle i sin tur förbättra 

rättssäkerheten för patienten och förstärka dennes självbestämmanderätt. Ett 

klart och tydligt ställföreträdarskap skulle dessutom underlätta för vårdperso-

nalens arbetssätt, då de inte skulle behöva oroa sig över rättslig grund för be-

slutsfattande. Samtidigt skulle en möjlig negativ effekt vara att patienten blir 

extra utsatt i de situationer där ställföreträdaren inte har tillräcklig med kompe-

tens eller förbiser patientens intresse och vilja. 

7.5 Två professioner  

Att vårdpersonal upplever den medicinska etiken som prioriterad över juridi-

ken vittnar flera om.
153

 Problemen med att tillgodose de båda kraven om själv-

bestämmanderätt och god vård kan därför ha sin grund i att en kunskapskon-

flikt uppstår mellan de två yrkesgrupperna. Medan jurister ställer krav på att de 

lagliga bestämmelserna följs och efterlevs, har vårdpersonal en tendens att 

sträva efter ett medicinskt, etiskt synsätt där det främsta syftet alltid är att för-

bättra patientens hälsa. Vahlne Westerhäll och Princis visade genom sin under-

sökning att det medicinska perspektivet prioriteras inom psykiatrin idag, ex-

emplifierat av att de fann att vårdpersonal bortsåg från kravet på självbestäm-

manderätt som en konsekvens av att de upplevde juridiken som krånglig och  

pragmatisk.
154

  

 

Att den praktiska verkligheten är att patientens rätt till självbestämmande för-

summas på bekostnad av det medicinska intresset, blir mer förståeligt när det 

ses mot bakgrund av att jurister och vårdpersonal kommer från två olika disci-

pliner med olika värderings- och synsätt.  
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För att en verklig förändring ska ske för beslutsinkompetenta patienter och för 

att de ska ges rätt till både god vård och självbestämmanderätt, anser jag att ett 

tydligare kunskapsutbyte måste ske mellan de två yrkesgrupperna.  
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