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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

Vi är nog många som, med handen på hjärtat, anser att Sverige i flera avseenden är 

ett föregångsland vad gäller barn och ungdomars levnadsvillkor. Vi är stolta över 

vårt välfärdssystem och våra tydliga ambitioner för barns rättigheter inom vård, 

skola och omsorg. Den fysiska hälsosituationen för svenska barn och ungdomar är 

också bland de främsta i världen.1 Trots det visar undersökningar att allt fler barn 

och ungdomar drabbas av psykisk ohälsa.2 Många ungdomar vittnar om såväl 

psykosomatiska besvär som nedstämdhet och den psykiatriska slutenvården och 

förskrivningen av psykofarmaka till barn och ungdomar ökar.3 

          Den ökande psykiska ohälsan hos barn och ungdomar ger upphov till frågor 

om hur vården för dem ska beredas på bästa sätt. Utgångspunkten för all vård, 

såväl somatisk som psykiatrisk, är att den ska ges med respekt för individens 

integritet och rätt till självbestämmande. Detta ger beträffande barn och ungdomar, 

i än större utsträckning än för vuxna, upphov till komplicerade frågor om 

autonomi och skyddsbehov. Barn är å ena sidan egna individer med förmåga att 

uttrycka sin vilja och bilda sig en egen uppfattning i många frågor, men å andra 

sidan besitter barn inte samma mognad och livserfarenhet som vuxna och kan 

därför inte alltid förutse konsekvenser av olika beslut. Fråga uppkommer därför 

om vem det är som ska samtycka till vården, barnet eller dess vårdnadshavare?4 I 

vilka situationer kan barn motsätta sig psykiatrisk vård och behandling och vad 

händer om vårdnadshavaren motsätter sig vård som hälso- och sjukvården samt 

eventuellt även barnet anser vara behövlig?  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Det finns som ovan framgår en rad relevanta men obesvarade frågor när det gäller 

barns bestämmanderätt i frågor psykiatrisk vård. Syftet med uppsatsen är  

                                                             
1 Socialstyrelsen, Kunskapsguiden: Barns psykiska ohälsa. 
2 Socialstyrelsen, Psykisk ohälsa bland unga, s. 7. 
3 Barnombudsmannen, Bryt tystnaden, s. 17 f. och där vidare hänvisning till Socialstyrelsens 
patientregister. 
4 Att vara vårdnadshavare innebär ett rättsligt ansvar bl.a. för barnets fostran och personliga 
angelägenheter. Rollen som vårdnadshavare fullgörs normalt av barnets föräldrar, varför det i dessa 
fall går att dra ett likhetstecken mellan begreppen. I det följande kommer dock endast begreppet 
vårdnadshavare att användas, som en beteckning för vem det rättsliga ansvaret tillkommer. Se 
avsnitt 4.1.2 för en närmare beskrivning av vårdnadsansvarets innebörd.   
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övergripande att analysera huruvida svensk rätt på detta område lever upp till de 

krav som FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ställer. 

Fokus ligger således på att belysa och diskutera hur långt bestämmanderätten 

sträcker sig enligt svensk rätt, varvid barnkonventionen kommer att användas som 

rättsvetenskaplig ”måttstock”. Med avstamp i detta syfte utgår uppsatsen från två 

frågeställningar; 1) Vilka krav uppställer barnkonventionen i sammanhanget? samt 

2) Hur regleras barns bestämmanderätt i frågor om psykiatrisk vård enligt svensk 

rätt?  

          I den mån det konstateras att svensk rätt brister i överensstämmelse med 

barnkonventionen kommer avslutningsvis även att diskuteras om förutsättningarna 

för överensstämmelse skulle förbättras om barnkonventionen gjordes till svensk 

lag och om lagstiftaren därför bör överväga en inkorporation.  
 

1.3 Metod och material  

Uppsatsen grundar sig på traditionell rättsdogmatisk metod, vilket kan beskrivas 

som att gällande rätt utreds genom en analys av innehållet i rättskällorna.5 Läran 

om rättskällorna – rättskälleläran – får i svensk rätt anses skifta mellan olika 

rättsområden, vilket innebär att det inte finns något entydigt svar på frågan om vad 

som utgör en rättskälla eller vilken inbördes ordning som råder mellan olika 

rättskällor.6 Traditionellt sett brukar dock lag, förarbeten och praxis anses ha status 

som rättskällor. Därtill anses doktrin, det vill säga rättsvetenskaplig litteratur, 

kunna användas som ett stöd för analys och tolkning och brukar därmed också 

betraktas som en rättskälla. På vissa rättsområden utgör traditionellt sett även 

handelsbruk och sedvänja en supplerande rättskälla.7 Dessa rättskällor, som alltså 

tillhör den ”traditionella” rättskälleläran, brukar betecknas som formella 

rättskällor. I anslutning härtill finns materiella rättskällor, varmed avses olika skäl 

som ger de formella rättskällorna rättslig auktoritet och innebörd, till exempel 

olika rättspolitiska och etiska argument.8  

          Huvudfokus för uppsatsen är studiet av gällande rätt, det vill säga vad rätten 

är idag – de lege lata. Fokus i detta avseende ligger på att analysera svensk rätt 

med barnkonventionen som rättsvetenskaplig måttstock, för att belysa och 
                                                             
5 Warnling-Nerep, Vad är rätt?, s. 20; Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 21. 
6 Peczenik, Juridisk argumentation, s. 143.  
7 Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 32 f. 
8 Peczenik, Juridisk argumentation, s. 142 f. 
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diskutera eventuella skillnader där emellan. Avslutningsvis kommer i 

förekommande fall även att diskuteras huruvida svensk rätt skulle kunna tillämpas 

annorlunda, alternativt om svensk rätt bör ändras, exempelvis genom att 

barnkonventionen görs till svensk lag, för att säkerställa att konventionens 

rättigheter beaktas fullt ut. Fokus i detta avseende är således – de lege ferenda – 

rätten som den borde vara.9 

          Med utgångspunkt i det material som använts kan uppsatsen sägas bestå av 

tre delar. Inledningsvis presenteras en kortare överblick över situationen kring 

psykisk ohälsa hos barn och ungdomar i Sverige. Avsnittet är i huvudsak 

deskriptivt och det material som används härrör uteslutande från andra 

kunskapskällor än de traditionella rättskällorna. Främst används statistiska 

uppgifter och material från intervjustudier med barn och ungdomar som har 

erfarenheter av psykiatrisk vård.    

          Nästföljande avsnitt behandlar barnkonventionens status i svensk rätt 

respektive de krav som konventionen ställer avseende barns bestämmanderätt 

inom hälso- och sjukvård. Den del av avsnittet som behandlar barnkonventionens 

status i svensk rätt baseras i huvudsak på uttalanden i förarbeten och doktrin och 

materialet kan i denna del därmed hänföras till de traditionella rättskällorna. I den 

del som handlar om barnkonventionens krav beträffande barns bestämmanderätt 

utgör konventionens artiklar en viktig källa. Barnkonventionen har inte ställning 

som svensk lag, vilket innebär att domstolar och andra myndigheter formellt sett 

inte är bundna av konventionen, men den anger likväl en minimistandard för barns 

rättigheter som ska respekteras.10 För tolkningen av konventionens artiklar går 

mycket ledning även att finna i rekommendationer och allmänna kommentarer från 

FN:s Barnrättskommitté (Barnrättskommittén). 11  Sverige är formellt sett inte 

bundna av kommitténs praxis och den har därmed inte ställning som formell 

rättskälla. Faktum kvarstår dock att kommittén är den främsta uttolkaren av 

konventionen och besitter särskild sakkunskap, varför dess praxis heller inte bör 

                                                             
9 Warnling-Nerep, Vad är rätt?, s. 19 f. 
10  Jfr artikel 4.1 i barnkonventionen. Se vidare avsnitt 3.1 för en utförlig diskussion om 
konventionens status i svensk rätt.  
11  Barnrättskommittén har till uppgift att granska genomförandet av konventionen i 
konventionsstaterna, se artikel 43-35 i barnkonventionen.   
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anses betydelselös.12 Till hjälp för analysen av barnkonventionens krav har även 

en handbok utgiven av Unicef använts.13 

          I det avsnitt som följer därefter behandlas det svenska rättsläget vad gäller 

barns bestämmanderätt inom hälso- och sjukvården. Avstamp görs i detta avsnitt i 

de traditionella, nationella rättskällorna. En utgångspunkt är författningstext, i 

form av såväl grundlag och lag som förordningar och föreskrifter, samt 

förarbetsuttalanden för tolkning av bestämmelserna. Som nämnts anses praxis 

utgöra en rättskälla. Enligt den traditionella rättskälleläran beaktas vanligtvis 

endast domstolspraxis från överrätterna. På det rättsområde som behandlas i denna 

uppsats är möjligheten till domstolsprövningen begränsad och praxis från domstol 

saknas därför i hög grad.  Det är därmed nödvändigt att beakta praxis även från 

andra instanser, främst Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)14  och 

Justitieombudsmannen (JO). Beslut från HSAN har stor praktisk betydelse bland 

hälso- och sjukvårdspersonal och utgör därtill tydliga exempel på hur 

lagstiftningen kommit att tillämpas i enskilda fall. HSAN-avgöranden har därför 

stor relevans för denna uppsats och får därmed anses ha visst rättskällevärde. 

Detsamma gäller för utlåtanden från JO, som många gånger noga följs noggrant av 

och har stor betydelse för myndigheterna. JO-beslut belyser därtill ofta 

handläggningsfrågor som inte aktualiseras i domstol.15  

          Utöver praxis utgår uppsatsen även från vissa vetenskapliga verk som stöd 

för analysen. Bland de verk som används utmärker sig arbeten av Anna Singer, 

Elisabeth Rynning och Gustav Svensson som särskilt betydelsefulla. 
 

1.4 Avgränsningar 

Området för barns rättigheter och autonomi kan sägas stå i ett motsatsförhållande 

till det ansvar för barnets omsorg och skydd som tillkommer å ena sidan barnets 

vårdnadshavare och å andra sidan samhället. Att både vårdnadshavarna och 

samhället har ansvar för barn innebär att det föreligger ett spänningsförhållande 

                                                             
12 Åhman, Rättsutlåtande om inkorporation av barnkonventionen, s. 20.  
13 UNICEF, Implementation handbook. 
14 HSAN ansvarade tidigare för att pröva klagomål från patienter gentemot hälso- och sjukvården. 
Denna uppgift fullgörs sedan den 1 juni 2013 av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
Avgöranden från IVO av relevans för denna uppsats har inte återfunnits, varför återgiven praxis är 
begränsad till tidigare avgöranden från HSAN.  
15 Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 141.  
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däremellan i de frågor där ansvaret överlappar.16 Annorlunda uttryckt kan sägas att 

vårdnadsansvaret och föräldrarätten ibland begränsas av att samhället har det 

yttersta ansvaret för barn.  

          Inom ramen för denna uppsats fokuseras enbart på förhållandet mellan barns 

bestämmanderätt och vårdnadshavares ansvar. Uppsatsen kommer därmed inte att 

närmare samhällets eventuella befogenheter att inkräkta på vårdnadshavarnas 

ansvar i de situationer som redogörs för.  

          I frågor om mänskliga rättigheter utgör Europeiska konventionen den 4 

november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna (Europakonventionen) liksom praxis från Europeiska domstolen för de 

mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) viktiga källor. Europakonventionen 

ses som en av de effektivaste konventionerna till skydd för de mänskliga 

rättigheterna och kan i denna egenskap tillsammans med Europadomstolens praxis 

vara av betydelse för tolkning av artiklarna i barnkonventionen.17 Av utrymmes- 

och dispositionsskäl kommer dessa källor emellertid inte att behandlas inom ramen 

för denna uppsats.  

 

  

                                                             
16 Schiratzki, Föräldraansvar i välfärdsrätten, s. 45 f. 
17 A.a., s. 29. 
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2. Bakgrund – psykisk (o)hälsa hos barn och ungdomar 
2.1 Vad är psykisk ohälsa? 

Psykisk ohälsa är ett komplext och omfattande begrepp som innefattar många 

olika symtom och besvär.18 För barn och ungdomar kan psykisk ohälsa definieras 

som olika psykiska symtom som påverkar barnets känslomässiga utveckling och 

välbefinnande.19 Besvären kan komma i form av oro och nedstämdhet eller yttra 

sig som psykosomatiska symtom med exempelvis magont och huvudvärk. 

Utagerande beteende kan också vara ett tecken på psykisk ohälsa hos ett barn, 

liksom olika former av självskadebeteende och självmordstankar, 

självmordsförsök och fullbordade självmord.20  

          Vården organiseras på olika sätt i olika landsting, vilket innebär att det kan 

vara svårt veta vart man ska vända sig om man upplever psykiska besvär.21 I ett 

första skede av psykisk ohälsa ska man som patient kunna vända sig till 

primärvården, det vill säga vårdcentralen, för att få hjälp. Barn kan också till och 

med 17 års ålder söka specialiserad öppenvård inom barn- och ungdomspsykiatrin 

(BUP). I vissa landsting finns slutenpsykiatrisk vård för barn och ungdomar som 

behöver läggas in akut, men om sådan barnpsykiatrisk slutenvård saknas hänvisas 

barnet till vuxenpsykiatrisk slutenvård.22  
 

2.2 En statistisk överblick 

Statistik visar att den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar har ökat under 

1990- och 2000-talet och mycket tyder på en fortsatt ökning.23 Mer än vart tionde 

barn mellan 10 och 18 år rapporterar att de har upplevt psykiska besvär och nästan 

dubbelt så många säger sig ha haft psykosomatiska besvär.24 Studier visar att även 

mer allvarlig psykisk ohälsa i hög utsträckning har ökat bland barn och 

ungdomar.25 Likaså har psykiatrisk slutenvård av barn och ungdomar ökat under 

2000-talet, framförallt vad gäller flickor och unga kvinnor. Under 2012 vårdades 

totalt drygt 40 000 barn och ungdomar inom den psykiatriska öppenvården. Inom 

                                                             
18 Barnombudsmannen, Bryt tystnaden, s. 22. 
19 Socialstyrelsen, Kunskapsguiden: Barns psykiska ohälsa.  
20 Socialstyrelsen, Kunskapsguiden: Barns psykiska ohälsa; Vårdguiden; Självskadebeteende. 
21 Barnombudsmannen, Bryt tystnaden, s. 46. 
22 Socialstyrelsen, Psykisk ohälsa bland unga, s. 11. 
23 A.a., s. 7. 
24 Barnombudsmannen, Bryt tystnaden, s. 17. 
25 Socialstyrelsen, Psykisk ohälsa bland unga, s. 28. 



 
7 

den psykiatriska slutenvården vårdades under samma tidsperiod drygt 2000 barn 

och ungdomar.26  

          Det finns för närvarande inget klart svar på varför psykisk ohälsa hos barn 

och ungdomar ökar i den utsträckning som den gör.27 Klart är emellertid att det är 

ett växande folkhälsoproblem. Psykisk sjukdom i ungdomsåren kan i många fall 

leda till ett utdraget sjukdomsförlopp med negativa konsekvenser även i 

vuxenlivet.28 
 

2.3 Barns röster om psykiatrisk vård 

Inom ramen för olika forskningsprojekt och studier kring psykisk ohälsa hos barn 

och ungdomar har ett flertal intervjustudier gjorts för att undersöka vilka 

erfarenheter dessa barn och ungdomar har av psykiatrin.29 Ett återkommande tema 

i många av dessa studier är att barn och ungdomar vittnar om att de inte har fått 

vara delaktiga i vården, exempelvis på grund av att de inte fått information eller 

för att de inte har haft möjlighet att påverka de beslut som fattats.30 Vissa berättar 

om att beslut om inläggning eller medicinering har fattats utifrån 

vårdnadshavarnas önskemål trots att barnet självt inte har velat ha vård.31 Andra 

berättar om hur hälso- och sjukvårdspersonalen ”pratat över huvudet” på dem och i 

första hand vänt sig till vårdnadshavarna med information och frågor.32 I vissa fall 

har barn och ungdomar upplevt att de inte har fått någon information alls, till 

exempel om medicinering och eventuella biverkningar eller om varför vissa beslut 

fattats eller åtgärder vidtagits.33 En sammanfattande slutsats är att vuxna ofta ges 

tolkningsföreträde avseende barn och ungdomars psykiska ohälsa.34 

  

  

                                                             
26 Barnombudsmannen, Bryt tystnaden, s. 17 f.  
27 Socialstyrelsen, Psykisk ohälsa bland unga, s. 29. 
28 A.a. 
29 Barnombudsmannen, Bryt tystnaden; Engström, Tvingad till hjälp.  
30 Barnombudsmannen, Bryt tystnaden, s. 66 f. 
31 A.a.; Engström, Tvingad till hjälp, s. 88. 
32 A.a., s. 68. 
33 A.a. 
34 A.a., s. 23. 
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3. Barnkonventionen 
3.1 Bakgrund 

Konventionen om barnets rättigheter – barnkonventionen – är en internationell 

överenskommelse som antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 

och som sedermera har ratificerats av nästan alla länder i världen. 35  Totalt 

innehåller konventionen 54 artiklar som tillskriver barn såväl medborgerliga och 

politiska som ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.36 Därutöver finns tre 

tilläggsprotokoll som behandlar barns ställning i väpnade konflikter, sexuell 

exploatering av barn samt en klagorättsprocedur.37 Sverige har ratificerat de två 

första protokollen.  
 

3.2 Barnkonventionens status i svensk rätt 

Sverige tillämpar den dualistiska principen vid genomförandet av internationella 

konventioner och fördrag, vilket innebär att folkrätt och inomstatlig rätt ses som 

två skilda rättsystem som existerar parallellt och separat samt har olika rättskällor 

och rättssubjekt. Följaktligen blir internationella överenskommelser inte 

automatiskt en del av den nationella rättsordningen utan de stater som anslutit sig 

till en överenskommelse måste på något sätt införliva dess förpliktelser med 

nationell rätt för att reglerna ska kunna tillämpas gentemot de egna medborgarna. 

Sådan införlivning sker i regel genom inkorporering eller transformering. 

Inkorporering innebär att en särskild författning utfärdas i samband med 

anslutning till konventionen, i vilken det föreskrivs att konventionen ska gälla 

direkt som lag i staten i fråga. Transformering brukar definieras som att inhemsk 

rätt ändras i den mån det behövs för att tillgodose konventionens krav. Därutöver 

är, oavsett införlivningsmetod, domstolar och förvaltningsmyndigheter skyldiga att 

i sin verksamhet tillämpa s.k. fördragskonform tolkning. Om en bestämmelse i 

nationell rätt som bygger på en konventionstext kan ges flera tolkningar är 

myndigheterna skyldiga att välja den tolkning som bäst överensstämmer med 

                                                             
35 För närvarande är det enbart USA och Somalia som inte har ratificerat konventionen.  
36 Fisher, Mänskliga rättigheter, s. 14. 
37 A/RES/54/263, Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of 
children, child prostitution and child pornography; A/RES/54/263, Optional Protocol to the 
Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict; 
A/RES/66/138, Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a 
communications procedure. 
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konventionen i fråga.38 

          Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 utan några reservationer och 

den trädde i kraft samma år.39 Inför ratificeringen konstaterades att det förelåg god 

överensstämmelse mellan barnkonventionen och Sveriges allmänna politik på 

familjeområdet40, vilket tolkats som att det inte ansågs nödvändigt att inkorporera 

konventionen.41 Den metod som valts för införlivande av konventionen i svensk 

rätt är således transformering, vilket innebär att konventionen inte gäller direkt 

som svensk lag och att domstolar och andra myndigheter formellt sett inte är 

bundna av konventionen.42  

          År 1996 tillsattes en statlig utredning som fick till uppgift att utreda hur 

svensk lagstiftning och praxis förhöll sig till barnkonventionens bestämmelser.43 

Utredningen, som fick namnet Barnkommittén, lyfte i sitt betänkande fram frågan 

om en inkorporering av barnkonventionen. Bland de argument som anfördes för en 

inkorporering kan nämnas att konventionen skulle bli tillämplig i domstolar och 

myndigheter, att det skulle bli möjligt att åstadkomma en praxisbildning med 

utgångspunkt i konventionen samt att rättigheterna skulle stärkas eftersom svensk 

rätt skulle bringas i överensstämmelse med konventionen. Motsatsvis ansågs det 

tala mot en inkorporering att konventionen är avfattad på ett annat språk och med 

en för svensk rättskultur främmande teknik samt att flera av bestämmelserna har 

en generell karaktär med formuleringar som i många avseenden får anses vaga. 

Vidare påpekade kommittén att en inkorporering av konventionen skulle medföra 

att tolkningsansvaret för bestämmelserna lades på domstolarna, med risk för att 

rättigheterna då skulle tolkas för snävt. I slutändan kom kommittén fram till att 

övervägande skäl talade mot en inkorporering eftersom att mycket liten vinning 

fanns att vänta av en sådan åtgärd.44  

          År 2010 antog riksdagen en nationell strategi för att stärka barnets 

rättigheter, som gäller för alla offentliga aktörer och som ska användas som 

verktyg i alla frågor som rör barn.45 Under 2011 genomfördes ytterligare en 

                                                             
38 Bring, m.fl., Sverige och folkrätten, s. 45 ff. 
39 SÖ 1990:20, s. 1. 
40 Prop. 1989/90:107, s. 27. 
41 Leviner, Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete, s. 92.  
42 Som ovan nämnts är myndigheterna dock skyldiga att tolka svensk rätt fördragskonformt. 
43 Dir. 1996:15. 
44 SOU 1997:116. 
45 Prop. 2009/10:232. bet. 2010/11: SoU3, rskr. 2010/11:35. 
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granskning av överensstämmelsen mellan svensk rätt och konventionen. 46  I 

utredningen konstaterades att svensk rätt fortfarande står i god överensstämmelse 

med konventionens krav.47  

          Även i doktrin har ett flertal granskningar gjorts av barnkonventionens 

genomslag i svensk rätt.48 Den gängse uppfattningen tycks vara att staten har tagit 

allvarligt på uppgiften att uppfylla barnkonventionens krav och att ett flertal 

åtgärder vidtagits för detta, men att det förekommer vissa problem med det 

praktiska genomförandet av dessa åtgärder. 49  Bland annat har påpekats att 

konventionens genomslag i praxis måste anses begränsat, vilket tros bero på att 

konventionen inte är direkt tillämplig som lag i Sverige och därför inte anses skapa 

omedelbara rättigheter när stöd i svensk lag eller annan författning saknas.50 

Konventionen utgör därmed främst ett instrument för riksdag och regering vid 

utformandet av lagar och regler.51 Som dock påpekats får genomslaget även i 

lagstiftningssammanhang sägas ha hållit sig på en relativt övergripande nivå. Det 

tycks främst vara artikel 3 och 12 52  som kommit till uttryck i 

författningsbestämmelser, medan konventionens genomslag i övrigt begränsas till 

att man i förarbetena fört in deskriptiva redovisningar av dess innehåll.53 En 

återkommande iakttagelse har därför varit att konventionen främst resulterat i 

”mycket generella programförklaringar som inte är avsedda att ha normativ verkan 

i förhållande till statsorganen”.54 Slutligen har påpekats att många av de argument 

mot en inkorporering som framfördes av Barnkommittén idag får anses otidsenliga 

och överspelade, vilket till stor del beror på europarättens inflytande i svensk rätt 

och det faktum att svenska jurister härigenom lärt sig att hantera bestämmelser likt 

barnkonventionens.55  

          Mot bakgrund av de iakttagelser som gjorts i fråga om konventionens effekt 

i svensk rätt har frågan om inkorporering ånyo lyfts såväl av intresseorganisationer 

som i lagstiftningssammanhang. I mars 2013 utfärdade regeringen nya direktiv för 

                                                             
46 Ds. 2011:37. 
47 Ds. 2011:37, s. 19 ff. 
48  Se bl.a. Singer & Jäntere-Jareborg, Folkrätten i familjerätten; Åhman, Rättsutlåtande om 
inkorporation av barnkonventionen; Stern, Jörnrud, Barnkonventionens status. 
49 Åhman, Rättsutlåtande om inkorporation av barnkonventionen, s. 11. 
50 Singer, Jäntere-Jareborg, Folkrätten i familjerätten, s. 84. 
51 Åhman, Rättsutlåtande om inkorporation av barnkonventionen, s. 23. 
52 Innebörden av dessa artiklar behandlas under avsnitt 3.3 nedan. 
53 Singer, Jäntere-Jareborg, Folkrätten i familjerätten, s. 81. 
54 Singer, Alla talar om barns rätt, s. 76. 
55 Åhman, Rättsutlåtande om inkorporation av barnkonventionen, s. 20 ff. 
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en utredning om eventuell inkorporering av konventionen.56 Av direktiven framgår 

att utredaren ska kartlägga hur tillämpningen av lagar och andra föreskrifter i 

svensk rätt överensstämmer med konventionen samt analysera för- och nackdelar 

med en inkorporering. Utredningen ska även omfatta en av analys av 

genomförandet av barnkonventionen skett i andra länder, såväl länder som 

inkorporerat konventionen som länder som inte gjort det, i syfte att komma fram 

till hur barns rättigheter kan stärkas mest effektivt.57 

          Sammanfattningsvis kan konstateras att barnkonventionens status i svensk 

rätt i dagsläget är något oklar. Å ena sidan är Sverige i enlighet med folkrättsliga 

principer skyldigt att följa konventionen, vilket innebär att barnkonventionen 

anger en minimistandard för svensk lagstiftning. Följaktligen har 

barnkonventionen, i vart fall i teoretiskt hänseende, stor betydelse för svensk barn- 

och familjepolitik. Därtill bör påpekas att Sverige i jämförelse med många andra 

länder som ratificerat konventionen har kommit långt i vårt arbete med att stärka 

barns rättigheter. Å andra sidan är avsaknaden av ett barnperspektiv ett 

återkommande tema i såväl lagstiftningssammanhang som rättstillämpning varför 

konventionens faktiska genomslag lämnar mycket att önska. En sammanfattande 

slutsats är därför att barnkonventionens genomförande i svensk rätt måste anses 

”tvehågsen”.58 
 

3.3 Barnkonventionens rättighetsbegrepp 

Något som länge debatterats bland filosofer och jurister är frågan om vad en 

rättighet är, eller med andra ord hur rättighetsbegreppet ska definieras. Inom 

ramen för denna diskussion har två teorier utvecklats – intresseteorin och 

viljeteorin. Enligt intresseteorin föreligger en rättighet när individen har ett 

skyddsvärt intresse som det åligger andra att skydda. Viljeteorin utgår från att 

förekomsten av rättighet innebär att individen har kompetens, tillika ett val, att 

avstå från någon annans pliktuppfyllelse.59 I juridisk doktrin har sagts att dessa 

teorier ger uttryck för två principiellt skilda synsätt vad gäller barns rättigheter.60 

Intresseteorin korresponderar med vad som brukar kallas för ett behovsorienterat 

                                                             
56 Dir. 2013:35. 
57 A.a. 
58 Singer, Alla talar om barns rätt, s. 74 ff. 
59 Wacks, Understanding Jurisprudence, s. 236 f. 
60 Singer, Barnets bästa, 40. 
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synsätt, enligt vilket barn på grund av sin begränsade autonomi är i behov av 

omsorg och skydd, vilket det åligger vuxna att tillgodose. 61  Motsatsvis 

korresponderar viljeteorin med ett kompetensorienterat synsätt som innebär att 

barn betraktas som självständiga individer och innehavare av rättigheter som är 

förmögna att både uttrycka sin vilja och bestämma i frågor som rör deras 

personliga förhållanden.62 

          I barnkonventionen kommer båda dessa synsätt till uttryck, exempelvis i 

artikel 3 respektive 12. I doktrinen har det beskrivits som att konventionen bygger 

på två teman i form av skydd och delaktighet.63 Det skulle med andra ord kunna 

sägas att barnkonventionen utgår från ett eget rättighetsbegrepp som innebär att de 

båda teorierna förenas i syfte att kunna tillgodose barnets bästa utan att för den 

skull beröva barnet ställning som rättighetsinnehavare.64  
 

3.4 Processuella och materiella bestämmelser i barnkonventionen 

3.4.1 Allmänt 

Barnkonventionen innehåller totalt 54 artiklar som alla är lika viktiga. 

Barnrättskommittén har understrukit att artiklarna inte bör läsas isolerat utan att 

konventionen ska ses som en helhet. Vissa av artiklarna är dock av särskild 

betydelse för förståelse för konventionens systematik och karaktär. Det gäller för 

det första artikel 2 och 4 som anger grunden för de anslutna staternas åtaganden. I 

artikel 2 sägs att varje konventionsstat är skyldig att tillförsäkra alla barn, utan 

åtskillnad, de rättigheter som konventionen föreskriver samt säkerställa att barn 

skyddas mot alla former av diskriminering. Artikel 4 föreskriver att 

konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andra 

åtgärder som behövs för att rättigheterna ska kunna garanteras varje barn inom 

deras jurisdiktion. Bestämmelserna innebär att barnkonventionen ska utgöra en 

slags minimistandard för staternas nationella lagstiftning. Av artikel 41 framgår 

därtill att det inte föreligger några hinder för nationella bestämmelser som ger barn 

mer långtgående rättigheter än vad som föreskrivs i konventionen.  

          För det andra har Barnrättskommittén identifierat fyra centrala principer 

bland konventionens artiklar, som ska genomsyra allt arbete rörande barnfrågor 
                                                             
61 A.a. 
62 Singer, Alla talar om barns rätt, s. 79. 
63 Stern, The Child’s Right to Participation, s. 38.  
64 Singer, Alla talar om barns rätt, s. 82. 
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och vara vägledande för hur konventionen i övrigt ska tolkas.65 Dessa principer 

brukar kallas för barnkonventionens grundpelare och återfinns i tur och ordning i 

artikel 2, 3, 6 och 12. Artikel 2 anger, som ovan nämnts, ett diskrimineringsförbud. 

Artikel 3 handlar om principen om barnets bästa, artikel 6 om barns rätt till liv och 

utveckling och artikel 12 behandlar barns rätt att komma till tals.  
 

3.4.2 Barnets bästa och barns rätt att komma till tals  

Två av de fyra grundpelarna – artikel 3 och 12 – utgör stommen för 

barnkonventionens rättighetsbegrepp. Innebörden av dessa artiklar och deras 

förhållande till varandra knyter därmed också an till frågor om barns autonomi och 

bestämmanderätt, exempelvis på hälso- och sjukvårdens område.  

          Artikel 3 föreskriver att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla 

åtgärder som rör barn, oberoende av om åtgärderna vidtas av offentliga eller 

privata organ. Sammanfattningsvis har artikel 3 fyra funktioner; den ska vara 

vägledande i alla beslut som rör barn, den ska fungera som ett instrument för att 

utvärdera nationell lagstiftning, den ska användas som en ”medlande” princip om 

konflikter uppstår mellan andra rättigheter enligt konventionen och slutligen ska 

den användas för att belysa innebörden av konventionens övriga artiklar.66 Enligt 

Barnrättskommittén är ”barnets bästa” ett komplext begrepp som kräver att en 

bedömning görs i varje enskilt fall.67 Överväganden av vad som är bäst för barnet 

måste göras både på kort och långt sikt.68 Kommittén har även understrukit att 

staterna inte får tolka barnets bästa på ett sätt som är alltför styrt av den egna 

kulturen.69 Ett förverkligande av barnets bästa kräver aktiva åtgärder av såväl 

offentliga som privata aktörer, genom systematiska överväganden av hur barns 

rättigheter påverkas eller kan komma att påverkas av olika beslut.70 Genom 

formuleringen ”i främsta rummet” indikeras att barnets bästa ibland kan komma i 

konflikt med andra intressen som har koppling till mänskliga rättigheter.71 Med 

hänsyn till barns särskilda situation som beroende av vuxna och med sämre 

                                                             
65 CRC/GC/5, General measurements of implementation of the convention on the rights of the 
child, p. 11-12.  
66 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, s. 51.  
67 CRC/GC/14, The right of the child to have his or her best interest taken as a primary 
consideration, p. 32.  
68 UNICEF, Implementation handbook, s. 38. 
69 A.a. 
70 A.a., s. 37. 
71 A.a., s. 38. 
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möjligheter att hävda sina rättigheter och intressen är det dock viktigt att barnets 

bästa inte automatiskt jämställs med andra intressen. Kommittén har formulerat 

det som att ”barn tenderar att bli förbisedda om man inte riktar ljuset mot dem”.72  

          Artikel 12 föreskriver att barn har rätt att få komma till tals och, i 

förhållande till ålder och mognad, få sina åsikter respekterade. Innebörden av 

artikel 12 är att barn ska ses som aktiva medborgare med egna rättigheter.73 Det 

finns med andra ord inga sammanhang där vuxna av tradition har makten, så som i 

hemmet och i frågor om skolgång och hälso- och sjukvård, där barns åsikter inte 

hör hemma.74 Artikel 12 innebär inte att barn har rätt till självbestämmande utan 

snarare en rätt att delta i beslutsfattande.75  Att barnets åsikter ska tillmätas 

betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad bör ses som en hänvisning till 

artikel 5 om vårdnadshavares ansvar och utvecklingen av barnets förmågor – när 

barn förvärvar kunskaper har de rätt till större ansvar i frågor som rör deras 

personliga förhållanden.76 Det indikerar även att det inte räcker att enbart lyssna på 

barn, utan att barn som är i stånd att bilda sig en egen uppfattning i frågan också 

ska få sina åsikter respekterade.77 För att avgöra vilken vikt som ska tillmätas ett 

barns åsikt måste såväl ålder som mognad tas med i bedömningen. Att enbart 

grunda ett beslut på barnets ålder är inte tillräckligt. Med mognad avses barnets 

förmåga att förstå och bedöma konsekvenserna av ett beslut, vilket innebär att 

barnet måste få adekvat information för att det ska kunna fastställas om barnet har 

tillräcklig mognad för att delta i beslutsfattandet. 78  Kommittén har slutligen 

påpekat att vedertagna vanor och attityder samt kulturella traditioner i 

konventionsstaterna ses som ett av de största hindren för genomförandet av artikel 

12 samt att välgörenhets- och förmyndarmentalitet som i många konventionsstater 

råder avseende barn är problematisk.79 En av konventionsstaternas viktigaste 

skyldigheter avseende artikel 12 är enligt Barnrättskommittén därför att bekämpa 

de negativa attityder som hindrar ett fullständigt genomförande av barns rätt att 

komma till tals.80  

                                                             
72 CRC/GC/12, The right of the child to be heard, p. 37. 
73 UNICEF, Implementation handbook, s. 149.   
74 A.a., s. 154. 
75 A.a., s. 150. 
76 A.a., s. 155; CRC/GC/12, The right of the child to be heard. p. 85. 
77 CRC/GC/12, The right of the child to be heard, p. 28. 
78 UNICEF, Implementation handbook, s. 155. 
79 A.a., s. 150; CRC/GC/12 The right of the child to be heard, p. 4.  
80 A.a., p. 49. 
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          Vad gäller förhållandet mellan artikel 3 och 12 utgör dessa, som nämnts 

ovan, grunden för barnkonventionens rättighetsbegrepp och står därmed i ett 

oupplösligt förhållande till varandra. Som kommittén understrukit innebär det att 

artikel 3 inte kan tillämpas korrekt om inte artikel 12 respekteras fullt ut.81 

Annorlunda uttryckt förutsätter tillgodoseendet av barnets bästa att man har i 

åtanke att barn är rättighetsbärare och att en utredning av barnets åsikter ska utgöra 

ett steg i bedömningen av barnets bästa.82    
 

3.4.3 Vårdnadshavarnas ansvar och utvecklingen av barnets förmågor 

Artikel 5 utgör, tillsammans med artikel 18, ett ramverk för relationen mellan 

barn, deras vårdnadshavare och samhället.83 Av artikel 18 framgår att det är 

vårdnadshavarna som har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling, 

men att detta ansvar är kringgärdat av barnets rättigheter enligt konventionen. När 

vårdnadshavare fullgör sitt vårdnadsansvar ska barnets bästa alltid komma i 

främsta rummet. Av artikel 5 framgår att det är barnet självt som utövar 

rättigheterna enligt konventionen, men att vårdnadshavarna ska ge barnet stöd och 

vägledning vid utövandet och på ett sätt som tar hänsyn till den fortlöpande 

utvecklingen av barnets förmågor. Genom formuleringen att det är barnet självt 

som ”utövar” sina rättigheter understryks att barn ska betraktas som aktiva 

medborgare med egna rättigheter.84 Formuleringen i artikel 18 kan ge intrycket att 

bestämmelsen handlar om vårdnadshavarnas rättigheter, men det som avses är 

vårdnadshavarnas ansvar för barnet, inte deras rättigheter.85 Kommittén har också 

påpekat att familjen utgör en grundläggande enhet i samhället och att den är den 

naturliga miljön för barns välfärd och utveckling. Artikel 5 och 18 ska därför inte 

förstås som att de syftar till att ställa barn och vårdnadshavares rättigheter mot 

varandra.86 Vad som avses är istället att vårdnadshavarna har det huvudsakliga 

ansvaret för barnet, som dock stegvis utvecklar ett oberoende i förhållande till 

vårdnadshavarna. I denna process har vårdnadshavarna ansvar för att ge barnet 

lämpligt stöd på ett sätt som stämmer överens med barnets utveckling. Det är 

                                                             
81 A.a., p. 74. 
82 CRC/GC/14, The right of the child to have his or her best interest taken as a primary 
consideration, p. 52-54. 
83 UNICEF, Implementation handbook, s. 75. 
84 A.a. 
85 A.a., s. 77. 
86 A.a. 
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också viktigt att vårdnadshavarna inte ställer större krav på barnet än vad som är 

lämpligt med hänsyn till barnets utveckling.87  
 

3.4.4 Barns rätt till hälsa 

Artikel 24 i barnkonventionen stadgar att alla barn har rätt att åtnjuta bästa 

uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård och rehabilitering. Begreppet hälsa är enligt 

Barnrättskommittén vittomfattande och inbegriper en rad olika fri- och 

rättigheter.88 Rätten till hälsa är därmed inte bara viktig i sig utan är starkt 

sammanbunden med de övriga rättigheterna i konventionen. Att rätten till hälsa 

förverkligas är nödvändigt för att barn ska kunna åtnjuta sina rättigheter enligt 

konventionen, likväl som rätten till hälsa förutsätter att många andra rättigheter i 

konventionen genomförs.89  

          Principen om barnets bästa bör sättas i främsta rummet i alla beslut som 

påverkar barns hälsa och utveckling och som handlar om att tillhandahålla, 

undanhålla eller avsluta behandling för barn.90 Förverkligandet av barnets rätt till 

hälsa är också starkt knuten till barnets rätt att komma till tals enligt artikel 12. 

Barnets tilltagande förmågor har stor betydelse för dess självständiga beslut i 

hälsofrågor och de friheter som omfattas av begreppet hälsa blir därför allt 

viktigare i takt med barnets stigande ålder och mognad.91 Alla barn, även små 

barn, ska tas med i beslutsfattande i hälsofrågor på ett sätt som överensstämmer 

med den löpande utvecklingen av deras förmågor och de ska få barnanpassad 

information om föreslagen behandling samt dess effekter och resultat.92 

          Konventionsstaterna bör också säkerställa att barn, oavsett ålder, har tillgång 

till konfidentiell medicinsk rådgivning utan föräldrars eller vårdnadshavares 

samtycke. Sådan rådgivning kan vara nödvändig för barnets säkerhet och 

välbefinnande i situationer då det råder konflikt mellan föräldrar och barn om 

tillgång till hälso- och sjukvård.93 Rätten till konfidentiell rådgivning i medicinska 

frågor ska inte sammanblandas med rätten att ge samtycke till medicinsk 

behandling. Den förra bör inte ha någon åldersgräns medan konventionsstaterna i 
                                                             
87 A.a., s. 80. 
88 CRC/GC/15, The right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health, 
p. 2.  
89 A.a. p. 7.  
90 A.a. p. 14.  
91 A.a. p. 24. 
92 CRC/GC/12, The right of the child to be heard, p. 100. 
93 A.a., p. 101.  
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den senare frågan bör överväga att lagstifta om en bestämd ålder då rätten till 

samtycke till medicinsk behandling övergår till barnet. För yngre barn som har 

förmåga att uttrycka en informerad åsikt bör konventionsstaterna ta fram strategier 

för att säkerställa att även deras åsikter beaktas.94  

          För att kunna göra informerade val behöver barn information och 

undervisning om alla aspekter av hälsa.95 Det är därför av stor vikt att sådan 

information finns fysiskt tillgänglig samt är anpassad till barns ålder och 

utbildningsnivå.96 Informationen bör innehålla upplysningar om barns rätt till 

hälsa, vilka skyldigheter staten har samt var och hur information om hälso- och 

sjukvård finns tillgänglig.97 För att öka förutsättningarna för barns självständiga 

beslutsfattande i medicinska frågor är det också viktigt att barn, föräldrar och 

vårdpersonal får adekvat vägledning om reglering avseende samtycke och 

sekretess inom hälso- och sjukvård.98  
 

  

                                                             
94 A.a., p. 102.  
95 A.a., p. 59. 
96 A.a., p. 58. 
97 A.a., p. 59. 
98 CRC/GC/15, The right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health, 
p. 21. 
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4. Nuvarande svensk reglering 
4.1 Bakgrund 

Frågan om barn och ungdomars ställning som patienter och deras rätt till med- och 

självbestämmande inom hälso- och sjukvården har länge varit oreglerad i svensk 

rätt. Den som har velat veta mer om barns rätt i vården har därför fått tolka den 

allmänna hälso- och sjukvårdslagstiftningen mot bakgrund av föräldrabalkens 

(1994:381) (FB) bestämmelser om vårdnadshavares ansvar.  

          I detta avsnitt presenteras inledningsvis den svenska regleringen avseende 

relationen mellan barn och vårdnadshavare samt grunderna för 

bestämmanderätten. Därefter redovisas lagstiftning på hälso- och 

sjukvårdsområdet som har betydelse för barn och ungdomars bestämmanderätt och 

ställning som patienter. Avslutningsvis diskuteras kopplingarna mellan dessa båda 

regelverk med avseende på barns bestämmanderätt inom psykiatrisk vård samt hur 

den nuvarande svenska regleringen står sig i förhållande till barnkonventionens 

krav. 
 

4.2 Barn och föräldrar – ansvar och bestämmande 

4.2.1 Rättighetsbegreppet och barnets bästa i svensk kontext 

Under avsnitt 3.2 har sagts att synen på barn och barns rättigheter kan beskrivas 

utifrån två perspektiv – ett behovsorienterat perspektiv respektive ett 

kompetensorienterat perspektiv. Enligt det förra är barn på grund av sin 

begränsade autonomi i behov av omsorg och skydd som det åligger vuxna att 

tillgodose, medan det senare innebär att barn betraktas som självständiga individer 

och innehavare av rättigheter med förmåga att uttrycka sin vilja och bestämma i 

frågor som rör deras personliga förhållanden.99  

          Som nämnts har vårt sätt att se på barn en stark koppling till principen om 

barnets bästa. I doktrin har sagts att innebörden av barnets bästa ofta är kulturellt 

och socialt betingad, vilket medför att principen kan tolkas som att ”det normala 

blir norm”.100 Motsatsvis innebär detta att vår definition av barnets bästa i rättsliga 

sammanhang också starkt påverkar vår syn på barn.101 

 
                                                             
99 Singer, Alla talar om barns rätt, s. 79. 
100 Schiratzki, Föräldraansvar i välfärdsrätten, s. 35 f.  
101 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 88.  
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          I svensk rätt har synen på barn under lång tid varit behovsorienterad, vilket 

har medfört att det i lagstiftningssammanhang har riktats stort fokus mot barns 

behov av skydd och omsorg. Som exempel härpå kan nämnas 1998 års reform av 

föräldrabalkens regler om vårdnad, som innebar att principen om barnets bästa 

infördes bland vårdnadsreglerna och gavs en uttrycklig koppling till barns 

behov.102   

         En generell slutsats är att principen om barnets bästa enligt svensk rätt till 

stor del fått sitt innehåll med utgångspunkt i en behovsorienterad syn på barn. 

Följden av att barns behov utgjort normen för vad som anses vara till barnets bästa 

har blivit att barnets egen vilja tenderar att hamna i skuggan av vad som anses vara 

barns behov. Med andra ord kan sägas att vuxna har getts tolkningsföreträde 

avseende vad som är bästa för barnet.103 

 

4.2.2 Grunderna för vårdnadshavares bestämmanderätt 

Av 6 kap. 1 § FB framgår att barn har rätt till omsorg, trygghet och en god fostran. 

Detta ansvar, som brukar kallas vårdnadsansvar, tillkommer barnets 

vårdnadshavare enligt 6 kap. 2 § FB.  

          I vårdnadsansvaret ligger en plikt att sörja för barnets personliga 

angelägenheter, så som att barnet får nödvändig hälso- och sjukvård. För att kunna 

fullgöra denna plikt har vårdnadshavarna, enligt 6 kap. 11 § FB, en rätt respektive 

skyldighet att besluta i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Av denna 

bestämmelse framgår också att barnet självt, i takt med stigande ålder och mognad, 

har rätt att få vara med och påverka allt mer, eller annorlunda uttryckt: 

vårdnadshavarna ska ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. 

Motsatsvis innebär det att vårdnadshavarnas rätt att bestämma successivt tunnas 

ut.  

 

 

                                                             
102 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 88. Se även prop. 1997/98:7, s. 47 ff. Principen om 
barnets bästa var dock inte någon ny företeelse i svensk rätt vid denna tidpunkt utan hade 
dessförinnan förekommit i olika sammanhang. Se t.ex. avsnitt 6.3 i Barnkommitténs betänkande 
SOU 1997:116, i vilket man utförligt redogör för principens förekomst i svensk rätt. 
103 Singer, Barnets bästa, s. 34 f. 
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4.2.3 Barns bestämmanderätt med och utan stöd i lag  

I lagtext förekommer på vissa håll bestämmelser där barn och ungdomar i takt med 

stigande ålder tillerkänns ökande med- och självbestämmanderätt. Exempelvis har 

barn som fyllt 12 år, enligt 4 kap. 5 § FB, vetorätt mot att adopteras och deras 

samtycke krävs för ansökan om namnändring.104 I mål om vårdnad, boende och 

umgänge rådde tidigare en huvudprincip om att barnets vilja skulle respekteras 

från det att barnet fyllt 12 år eller uppnått motsvarande mognad.105 I straff- och 

socialrättsliga sammanhang spelar framförallt 15-årsgränsen stor roll för 

bestämmanderätten. Till att börja med uppkommer rätten till sexuellt 

självbestämmande vid 15 års ålder, det vill säga det är förbjudet att ha sex med 

någon under 15 år även om denne samtycker.106 Den som har fyllt 15 år har också 

talerätt i mål enligt såväl socialtjänstlagen (SFS 2001:453) (SoL) som lagen om 

vård av unga (SFS 1990:52) (LVU) och lagen om psykiatrisk tvångsvård (SFS 

1991:1128) (LPT).107 Vidare kan barn över 15 år ansöka om förordnande av 

kontaktperson enligt 3 kap. 6 § 3 st. SoL samt har rätt att ansöka om körkort för 

moped. 108  I samband med att barnet fyller 16 år uppkommer rätt att ingå 

arbetsavtal och råda över arbetsinkomst samt att råda över egendom som 

förvärvats genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande.109 

          Även då uttrycklig lagreglering saknas har barn i vissa typer av ärenden 

tillerkänts rätt till visst med- och självbestämmande. I praxis har bestämmanderätt 

ansetts föreligga i vissa socialrättsliga frågor där det bland annat har godtagits att 

socialnämnden beviljat ekonomiskt bistånd av tillfällig art efter ansökan av 

omyndig. 110  I doktrin har också hävdats att barn utan stöd av lag har 

bestämmanderätt i vissa frågor av familjerättslig art. Exempelvis har det anförts att 

en fader som fyllt 15 men ännu inte 18 år bör kunna avge faderskapsbekräftelse, 

under förutsättning att han uppnått tillräcklig mognad för att förstå innebörden av 

sitt handlande, trots att detta innebär ett förhållandevis långtgående åtagande av 

ekonomiskt art gentemot barnet.111  

                                                             
104 48 § namnlagen (SFS 1982:670). 
105 Se lydelse före 2006 i verkställighetsreglerna i 21 kap. 5 § FB. 
106 Åldersgränsen för sexuellt självbestämmande har varit satt vid 15 års ålder sedan mycket länge, 
för flickor sedan år 1864 och för pojkar sedan 1937, se prop. 2004/2005:45, s. 19 f.  
107 11 kap. 10 § 2 st. SoL; 36 § 2 st. LVU och 44 § LPT.  
108 3 kap. 19 § körkortslagen (SFS 1998:488). 
109 9 kap. 3-4 §§ FB. 
110 Se domskälen i RÅ 83 2:14. 
111 Walin & Vängby, Föräldrabalken – en kommentar; Singer, Barnets bästa, s.292 f. 
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4.2.4 Bestämmanderätt och vårdnadsansvar – två sidor av samma 
mynt? 

Som konstaterats ger bestämmelsen i 6 kap. 11 § FB utrymme för såväl 

vårdnadshavarnas ansvar som barnets rätt till med- och självbestämmande. Det 

kan dock diskuteras om inte förhållandet däremellan kan beskrivas på olika sätt, 

beroende på vilken synsätt på barns rättigheter som utgör norm.  

          Å ena sidan skulle relationen kunna beskrivas i ordalag av att ett barns 

vårdnadshavare utövar bestämmanderätten över barnet, men ska beakta barnets 

åsikter och önskemål i takt med stigande ålder och mognad. Med andra ord skulle 

kunna sägas att bestämmanderätten som huvudregel tillkommer vårdnadshavarna 

och att barnets rätt till med- och självbestämmande därmed utgör ett ”undantag” 

från denna huvudregel. Utifrån ett rättighetsteoretiskt perspektiv skulle en sådan 

beskrivning kunna anses förenlig med en behovsorienterad syn på barn.  

          Motsatsvis skulle förhållandet mellan vårdnadsansvar och bestämmanderätt 

kunna beskrivas som att barnet är en kompetent rättighetsbärare som utövar 

bestämmanderätt över sin egen person, men att denna rätt kan inskränkas av 

vårdnadshavarnas ansvar. Ett sådant resonemang avspeglar med andra ord en 

kompetensorienterad syn på barn som innebär att barnet som huvudregel utövar 

bestämmanderätten och att vårdnadshavarnas ansvar undantagsvis kan begränsa 

denna. 

          Mot bakgrund av att vi i Sverige traditionellt sett haft en behovsorienterad 

syn på barn kan diskuteras om inte också vår syn på bestämmanderätten enligt 6 

kap. 11 § FB tenderar att präglas av ett sådant förhållningssätt. Detta ger i sin tur 

upphov till frågor om vårt behovsorienterade sätt att se på barn innebär att vi också 

tenderar att vara restriktiva med att tillerkänna barn rätt till med- och 

självbestämmande. Slutsatsen av ett sådant resonemang blir att den svenska synen 

på barns bestämmanderätt ter sig endimensionell och trångsynt i jämförelse med 

barnkonventionens tvådelade rättighetsbegrepp.  

 

4.3 Hälso- och sjukvård – principer, ansvar och befogenheter 

4.3.1 Skyddet för fysisk integritet 

Den principiella utgångspunkten för bestämmanderätt inom hälso- och sjukvården 

finns i grundlagens reglering om skydd för fysisk integritet. Begreppet integritet 
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härstammar från latin där dess innebörd är orörd eller hel. Betydelsen anknyter till 

varje människas egenvärde som person och kan delas upp i psykisk respektive 

fysisk integritet. Med psykisk integritet åsyftas individens värderingar, åsikter och 

önskningar samlade som ett komplex medan fysisk integritet avser kroppens 

helhet. Rätten till fysisk integritet kan därmed likställas med rätten att bestämma 

över den egna kroppen. Detta har förstås en stark koppling till hälso- och 

sjukvården.112 

          I svensk rätt regleras skyddet för den fysiska integriteten i regeringsformen 

(SFS 1974:152) (RF). Enligt 2 kap. 6 § RF är var och en gentemot det allmänna 

skyddad mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Enligt förarbetena avses härmed två 

olika typer av åtgärder – dels ingrepp som innebär någon form av våld mot 

kroppen i sådan omfattning att den förändras, dels ingrepp som utgör en besiktning 

av kroppen.113 Uttrycket kroppsligt kan ge intrycket att endast rent fysiska åtgärder 

avses och att därmed enbart somatiska114 undersökningar skulle rymmas inom 

förbudet. I såväl praxis som doktrin har dock slutsatsen dragits att även 

psykiatriska undersökningar omfattas av bestämmelsens skydd.115  

          I 2 kap. 8 § RF regleras enskildas rätt till rörelsefrihet, vilket innefattar 

skydd mot frihetsberövanden från det allmännas sida. Ingen får mot sin vilja föras 

till eller kvarhållas på en plats, så som en sjukvårdsinrättning, om det inte finns 

laglig grund för en sådan inskränkning.116 Avgörande för om en individ ska anses 

frihetsberövad eller inte är om vederbörande rent faktiskt är förhindrad att 

avlägsna sig från en viss plats. I vissa fall bör också psykisk påverkan vara att 

betrakta som ett frihetsberövande. I hälso- och sjukvårdssammanhang kan det 

faktum att hälso- och sjukvårdspersonal medvetet bibringar eller vidmakthåller en 

villfarelse hos en patient om att denne är förhindrad att lämna 

sjukvårdsinrättningen därför vara att anse som ett frihetsberövande.117  

          För båda dessa grundlagsskyddade rättigheter gäller att de endast får 

begränsas genom lag och att begränsning endast får ske för att tillgodose ändamål 

                                                             
112 Satens medicinetiska råd, Etik; Integritet. 
113 SOU 1975:75, bilaga 11, s. 356.  
114 Begreppet ”somatisk” betyder enligt Nationalencyklopedin ”kroppslig” eller ”som har med 
kroppen att göra”. Med somatisk vård avses följaktligen vård av kroppen. 
115 AD 1984:94; Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling, s. 100 ff.; Svensson, 
Barns rätt i hälso- och sjukvård, s. 41 f.  
116 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling, s. 111. 
117 A.a. s. 112 f. 
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som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. En begränsning får heller aldrig gå 

utöver vad som är nödvändigt i förhållande till ändamålet med begränsningen.118 
 

4.3.2 Grundläggande bestämmelser inom hälso- och sjukvården  

4.3.2.1 Allmänt 

På hälso- och sjukvårdsområdet finns två centrala lagar som reglerar vårdgivares 

skyldigheter gentemot patienter; hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) (HSL) 

som handlar om hur vården i Sverige ska drivas och organiseras respektive 

patientsäkerhetslagen (2010:659) (PSL) som handlar om vårdgivarnas ansvar att se 

till att vården bedrivs på ett säkert sätt. Båda lagarna gäller för patienter i 

allmänhet, det vill säga såväl vuxna som barn och omfattar både somatisk och 

psykiatrisk vård. 

         Utmärkande för HSL och PSL är också att de är s.k. skyldighetslagar. Till 

skillnad från lagstiftning som är uppbyggd kring rättigheter som kan utkrävas i 

domstol, utgår de från de skyldigheter som hälso- och sjukvårdspersonal har 

gentemot patienter.119  

 

4.3.2.2 Huvudprincipen om samtycke 

Som beskrivits får ingen mot sin vilja tvingas till medicinsk undersökning eller 

föras till respektive kvarhållas på en sjukvårdsinrättning, utan att det finns lagstöd 

för det. Uttryckt på annat sätt innebär det att åtgärder inom hälso- och sjukvården 

kräver patientens samtycke. Detta samtyckeskrav framgår indirekt av lagtexten på 

hälso- och sjukvårdsområdet. I 2 a § HSL föreskrivs att vården ska uppfylla krav 

på god vård, vilket bland annat innefattar att vården ska bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet samt att den så långt som möjligt ska 

utformas och genomföras i samråd med patienten. En liknande skrivelse återfinns i 

6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) (PSL) där det sägs att patienten 

ska visas respekt och omtanke. Utformningen av lagtexten innebär därmed att 

patientens främst tillerkänns en rätt att samtycka eller inte samtycka, vilket i 

doktrin har kallats negativ självbestämmanderätt.120 

                                                             
118 2 kap. 20-21 §§ RF. 
119 Prop.1997/98:189, s. 16 f.; prop. 2013/14:106, s. 41; Svensson, Barns rätt i hälso- och sjukvård., 
s. 43.  
120 A.a. s. 46. 
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          Samtyckeskravet inom hälso- och sjukvården ger upphov till fråga om vad 

som krävs för att ett samtycke ska vara rättsligt giltigt. Den övergripande hälso- 

och sjukvårdslagstiftningen ger i detta avseende inte någon ledning. Viss 

speciallagstiftning kräver uttryckligt samtycke,121 men för åtgärder som faller 

inom tillämpningsområdet för HSL och PSL kan patienten alltså samtycka såväl 

uttryckligen som genom konkludent handlande samt kan närsomhelst också 

återkalla sitt samtycke.122  

          I doktrin har framhållits att de krav som i andra rättsliga sammanhang, 

främst inom straff- och socialrätt, uppställs för samtycke bör vara vägledande för 

om ett samtycke till medicinska åtgärder ska anses giltigt eller inte.123 En allmän 

utgångspunkt är därför att det ställs större krav på samtyckets tydlighet beträffande 

åtgärder av mer ingripande karaktär respektive åtgärder som inte är medicinskt 

indicerade eller som får anses riskfyllda.124 

           Oberoende av hur samtycket kommer till uttryck måste vissa grundläggande 

krav vara uppfyllda för att samtycke ska kunna lämnas på ett meningsfullt sätt.125 

En inledande förutsättning är att patienten har fått relevant information att grunda 

sitt ställningstagande på, vilket brukar kallas för att samtycket måste vara 

”informerat”.126 Kravet på information framgår av 2 b § HSL I denna bestämmelse 

finns emellertid endast mycket allmänt hållna formuleringar om att information 

ska ges och ingenting sägs om vilken typ av information som bör lämnas. Det 

anses därför oklart exakt vad som omfattas av informationskravet.127  

          Utöver att samtycket ska vara informerat krävs att den som samtycker är 

kapabel att förstå innebörden av sitt handlande, vilket brukar beskrivas som att den 

samtyckande ska vara beslutskompetent. 128  Innebörden av detta begrepp är 

omstridd och i doktrin har diskuterats om paralleller kan dras till begreppet 

”rättshandlingsförmåga”. En sådan koppling har dock inte ansetts passande 

eftersom det faktum att en person frånkänns rätten att företa bindande 

rättshandlingar inte behöver innebära att vederbörande saknar förmåga att ta 

                                                             
121 Se 6 § 1 st. transplantationslagen (1995:831) och 1 § abortlagen (1974:595). 
122 Svensson, Barns rätt i hälso- och sjukvård, s. 44 ff. 
123 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling, s. 350 
124 A.a. 
125 SOU 1988:7, s. 105 f. 
126 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling, s. 350 f. 
127 A.a., 200 ff. 
128 SOU 1988:7, s. 105 f. 
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ställning till erbjudna vårdåtgärder.129 En mer rättvisande definition är att den 

samtyckande ska ha ”förmåga att tillgodogöra sig information och att överblicka 

konsekvenserna av sitt beslut”.130  

 
4.3.2.3 Undantag från samtyckeskravet 

Trots det grundläggande kravet på samtycke inom hälso- och sjukvården finns 

några undantagsfall där vård- och behandlingsåtgärder får vidtas oberoende av 

patientens inställning. Det rör sig därmed om en inskränkning av vad som ovan 

beskrivits som patientens negativa självbestämmanderätt.131   

           På området för psykiatrisk vård finns två lagar som medger att vård och 

behandling genomförs tvångsvis: lagen om rättspsykiatrisk vård (SFS 1991:1129) 

(LRV) och lagen om psykiatrisk tvångsvård (SFS 1991:1128) (LPT). Vård enligt 

LRV ges i samband med att psykiatrisk vård utdömts som påföljd för ett brott 

medan vård enligt LPT inte kräver någon straffrättslig dom utan kan beslutas 

utifrån patientens psykiska störning i sig. Vård med stöd av LPT kräver att tre 

förutsättningar är uppfyllda; patienten måste lida av en allvarlig psykisk störning, 

patientens vårdbehov ska inte kunna tillgodoses på något annat sätt än genom att 

patienten läggs in för behandling på en psykiatrisk vårdinrättning och patienten 

måste motsätta sig den erbjudna vården alternativ inte kunna göra ett grundat 

ställningstagande. 132  Om dessa förutsättningar är uppfyllda och beslut om 

psykiatrisk tvångsvård fattas innebär det även att tvångsåtgärder så som 

tvångsmedicinering och fastspänning får vidtas mot patienten om de kan anses stå 

i rimlig proportion till syftet med åtgärden.133  

          Även om psykiatrisk tvångsvård under vissa förutsättningar kan medges är 

utgångspunkten för den psykiatriska vården, precis som för all hälso- och 

sjukvård, ändå frivillighet. Av 1 § LPT framgår följaktligen att HSL:s 

bestämmelser ska tillämpas för all psykiatrisk vård och att regleringen i LPT ska 

ses som ett komplement i de fall den psykiatriska vården måste ges tvångsvis. Att 

frivillighet är utgångspunkten framgår även av 2 § 2 st. LPT som betonar att 

                                                             
129 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling, s. 277 f.; Svensson, Barns rätt i hälso- 
och sjukvård, s. 49 f. 
130 Svensson, Barns rätt i hälso- och sjukvård, s. 50.  
131 A.a., s. 51. 
132 3 § LPT. 
133 2 a § LPT. 
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tvångsvården ska ges i syfte att få patienten att frivilligt medverka till nödvändig 

vård.  

          Andra sammanhang där det kan beskrivas som att något krav på samtycke 

från patienten inte föreligger är nödsituationer, vilka regleras i 24 kap. 4 § 

brottsbalken (SFS 1962:700) (BrB), samt situationer då det föreligger s.k. 

hypotetiskt samtycke. Med hypotetiskt samtycke avses att något faktiskt samtycke 

inte föreligger men att det får antas att den som har bestämmanderätten, det vill 

säga patienten, inte skulle ha motsatt sig åtgärden om vederbörande hade haft 

möjlighet att ta ställning i frågan.134  

 

4.3.2.4 Sekretess inom hälso- och sjukvården 

Inom såväl den somatiska som den psykiatriska hälso- och sjukvården råder 

sekretess. Det innebär att man som patient som utgångspunkt ska kunna räkna med 

att uppgifter om ens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden inte förs 

vidare, vare sig till andra myndigheter eller enskilda.135  

          En uppdelning brukar göras mellan allmän och enskild hälso- och sjukvård. 

För den allmänna hälso- och sjukvården framgår kravet på sekretess av 25 kap. 1 § 

offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) (OSL). Bestämmelsen slår fast 

att hälso- och sjukvårdspersonal inte får lämna ut uppgifter om en patients 

hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att det kan 

ske utan men för patienten eller dennes närstående. Med begreppet hälsotillstånd 

åsyftas alla uppgifter om patientens fysiska och psykiska mående. Med uttrycket 

andra personliga förhållanden avses uppgifter om exempelvis civilstånd och 

folkbokföringsadress.136 Sekretessen gäller såväl muntligt som skriftligt, vilket 

brukar beskrivas som att det råder tystnadsplikt respektive handlingssekretess.137 

För den enskilda hälso- och sjukvården framgår sekretesskravet av 6 kap. 12-16 §§ 

PSL. Ordalydelsen i PSL skiljer sig något från den i OSL, men i sak motsvarar 

reglerna i princip varandra.138  

                                                             
134 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling, s. 385. 
135 Sverne Arvill; Johnsson, Patientens rätt, s. 99. 
136 A.a. 
137 3 kap. 1 § OSL. 
138 Prop. 1980/81:28, s. 22. 
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          Sekretessen gäller som huvudregel inte mot patienten själv och patienten har 

därmed rätt att ta del av uppgifter exempelvis i sin egen journal.139 Undantagsvis 

kan patienten undanhållas uppgifter om det anses nödvändigt av hänsyn till 

ändamålet med vården eller behandlingen, eller om en uppgiftslämnare eller någon 

närstående till patienten riskerar att utsättas för våld eller allvarligt men av 

patienten.140 Dessa undantag är framförallt tillämpliga inom den psykiatriska 

vården och kan gälla om det till exempel föreligger risk för självmord eller psykos 

eller om patient bedöms utgöra en fara för sin omgivning.141  

          Sekretess gäller gentemot såväl myndigheter som enskilda.142 För barn och 

ungdomars del finns i 12 kap. 3 § OSL en bestämmelse som reglerar 

vårdnadshavares rätt att ta del av uppgifter om barnet. Enligt bestämmelsen har 

vårdnadshavaren till ett omyndigt barn rätt att ta del av uppgifter om barnet i 

samma utsträckning som han eller hon har bestämmanderätt med stöd av 6 kap. 11 

§ FB. Om vårdnadshavaren inte har bestämmanderätt i en fråga som rör barnet får 

denne alltså inte heller ta del av sekretessbelagda uppgifter om barnet i frågan. 

          I vissa situationer bortfaller hälso- och sjukvårdens skyldighet att iaktta 

sekretess. Ett av dessa undantag utgörs av patientens rätt att själv efterge 

sekretessen, vilket regleras i 12 kap. 2 § OSL. Patienten kan enligt denna 

bestämmelse medge att uppgifter lämnas ut till en annan person eller myndighet. 

Medgivande kan ges såväl muntligt som skriftligt och kan avse samtliga eller 

endast vissa uppgifter.143  

          Sekretess gäller, enligt 25 kap. 10 § 1 p. OSL, inte för beslut i ärende enligt 

LPT eller LRV. Denna bestämmelse motiveras av att man ansett insynen i den 

psykiatriska tvångsvården vara viktigare än den enskildes integritetsskydd. Det bör 

dock understrykas att bestämmelsen enbart gäller beslut i ett ärende om tvångsvård 

och alltså inte omfattar uppgifter om patienten i övrigt.144 
 

                                                             
139 12 kap. 1 § OSL; Sverne Arvill, Johnsson, Patientens rätt, s. 101.  
140 25 kap. 6-7 §§ OSL; Arvill, Johnsson, Patientens rätt, s. 99. 
141 Svensson, Barns rätt i hälso- och sjukvård, s. 49; Arvill, Johnsson, Patientens rätt, s. 101. 
142 8 kap. 1 § OSL. 
143 Sverne Arvill, Johnsson, Patientens rätt, s. 102. 
144 Svensson, Barns rätt i hälso- och sjukvård, s. 48. 
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4.4 Barns bestämmanderätt enligt nuvarande reglering 

4.4.1 Bestämmanderätt avseende information och sekretess 

I samband med att barn och ungdomar söker psykiatrisk vård aktualiseras ett 

flertal komplicerade frågor om information och sekretess, vilka i princip kan 

inordnas under frågan om vem som har rätt att få information – barnet, 

vårdnadshavarna eller båda?  

          Som tidigare beskrivits är huvudregeln i svensk rätt är att det är patienten 

som har rätt till information. Något undantag på grund av att patienten är 

minderårig föreligger inte och en allmän utgångspunkt är därför att även de allra 

yngsta patienterna ska informeras. 145  Informationen måste dock anpassas till 

patientens förutsättningar och vad gäller de riktigt små barnen måste det i vissa fall 

anses uppenbart att barnet inte kan tillgodogöra sig informationen. Enligt 2 b § 2 

st. HSL bör det då räcka att ge barnet vissa grundläggande upplysningar medan 

informationen i övrigt kan lämnas till vårdnadshavarna.146  

          Fråga uppkommer också om information kan undanhållas barnet om 

vårdnadshavarna anser det vara lämpligt. Som konstaterats fastställs vem som 

disponerar över sekretessen enligt 12 kap. 3 § OSL som hänvisar till 

vårdnadshavarnas bestämmanderätt enligt 6 kap. 11 § FB.  Detta innebär att en 

mognadsbedömning avseende barnet måste göras för att gränsen för 

vårdnadshavarnas bestämmanderätt ska kunna fastställas. Ju äldre barnet är och ju 

större mognadsgrad det uppvisar, desto större skäl finns det att anse att barnet 

ensamt disponerar över sekretessen. I doktrin har dock påpekats att 

vårdnadshavarnas bestämmanderätt, oavsett vilken bedömning som görs av 

barnets mognad, inte bör innebära en rätt att hindra barnet från att få tillgång till 

sådan hälsorelaterad information som det har förmåga att tillgodogöra sig.147 En 

första, grundläggande slutsats blir därför att barn som söker vård i princip alltid 

har rätt till viss information, med undantag för de situationer då sekretess råder 

gentemot patienten själv.148 Ju äldre barnet är och ju större mognadsgrad som 

barnet uppvisar, i desto högre grad ska informationsplikten i första hand fullgöras 

gentemot barnet.  

                                                             
145 Rynning, Barn och ungas rätt i vården, s. 141 f. 
146 Svensson, Barns rätt i hälso- och sjukvård, s. 103. 
147 Rynning, Barn och ungas rätt i vården, s. 142.  
148 25 kap. 5-6 §§ OSL.  
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          Utöver frågan om vilken information barnet har rätt till uppkommer fråga 

om vilken information som ska respektive får lämnas till vårdnadshavarna. Även 

denna fråga bör ses mot bakgrund av regleringen i 6 kap. 11 § FB och 

vårdnadshavarnas plikt att sörja för barnets personliga angelägenheter. Med andra 

ord handlar frågan om vilken information vårdnadshavarna behöver för att kunna 

fullgöra detta ansvar.  

          Beträffande små barn framgår av praxis att vårdnadshavarna ska informeras 

samt att det är vårdnadshavaren som disponerar över sekretessen enligt 12 kap. 3 § 

OSL. Fallet JO 2002/03 s. 290 gällde en tioårig flicka som misstänktes ha utsatts 

för sexuella övergrepp av mammans sambo, vilket uppdagades i samband med att 

flickan fick kontakt med en BUP-mottagning. Pappan, som var vårdnadshavare, 

hade inte informerats om vilka misstankar som fanns gentemot mamman och 

hennes sambo och JO-anmälde därför BUP-mottagningen för att ha kränkt hans 

rätt som vårdnadshavare. JO framhöll att det förelåg en skyldighet för 

mottagningen att samråda med den andra vårdnadshavaren, det vill säga pappan, 

angående vård och behandling.  

          RÅ 1982 Ab 261 handlade om en pappa som var vårdnadshavare till två 

flickor, sex och nio år gamla, och som hade begärt att få ta del av döttrarnas 

patientjournaler vid ett sjukhus. I målet konstaterades att det inte förelåg någon 

sekretess gentemot pappan eftersom döttrarna inte hade uppnått tillräcklig mognad 

för att kunna ta ställning i sekretessfrågan.  

          Beträffande äldre barn kan sägas att det föreligger en skiljelinje mellan fall 

då det råder en intressekonflikt mellan barnet och vårdnadshavarna och fall då det 

inte gör det. Om någon intressekonflikt inte föreligger har i doktrin framhållits att 

vårdnadshavarna i princip alltid bör informeras eftersom de kan behöva få 

kännedom om barnets hälsotillstånd och vidtagna åtgärder för att kunna se till att 

barnet får nödvändig vård och behandling.149  

          I fall då motsättningar råder mellan barnet och vårdnadshavarna blir istället 

sekretessreglerna i 12 kap. 3 § OSL avgörande för om vårdnadshavarna ska 

informeras eller inte. Det blir därmed fråga om att göra en mognadsbedömning av 

barnet. Som tidigare beskrivits gäller att ju äldre barnet är och ju större 

mognadsgrad det uppvisar, desto större skäl finns det att anse att barnet ensamt 

disponerar över sekretessen. Mot bakgrund av detta anses äldre tonåringar 
                                                             
149 Rynning, Samtycke till vård och behandling, s. 270 f.  
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vanligtvis förfoga över sekretessen själva, vilket innebär att uppgifter inte får 

lämnas ut till vårdnadshavarna om den unge motsätter sig det.150  

          Till bedömningen av barnets ålder och mognad måste emellertid också en 

bedömning av frågans beskaffenhet fogas, vilket illustreras av JO:s uttalanden i JO 

1992/93 s. 439. Fallet handlade om förskrivning av p-piller till en 13-årig flicka 

utan vårdnadshavarnas vetskap. JO framhöll att det av lämplighetsskäl bör krävas 

att vårdnadshavarna till en så pass ung patient bör informeras, vilket motiveras 

bland annat av att den sexuella självbestämmanderätten inträder först vid 15 års 

ålder. Motsatsvis ansåg JO att det inte kunde anses rimligt att vårdnadshavarna till 

en 17-åring ska informeras i samma fråga. JO framhöll emellertid att 

vårdnadshavare, oavsett vilken ålder barnet har, bör informeras om läkare 

konstaterar att en minderårig lider av en allvarlig sjukdom. I doktrin har JO:s 

uttalanden tolkats som att sekretessgenombrott kan ske i mycket allvarliga fall, 

eftersom att vårdnadshavarna då bör ges en möjlighet att medverka till att barnet 

får den vård och behandling som är absolut nödvändig.151  

          I fråga om psykiatrisk vård illustreras svårigheterna i att bedöma om och när 

vårdnadshavare bör informeras av HSAN-ärendet 335:04:B2. Ärendet rörde en 17-

årig flicka i årskurs två på gymnasiet som i början av höstterminen berättat för sin 

lärare att hon rispade sig på armarna. Läraren kontaktade skolkurator och 

skolsköterska med anledning av flickans problem, men flickan motsatte sig 

bestämt att hennes vårdnadshavare informerades. En bit in på höstterminen fick 

skolpersonalen kännedom om att flickan led av sömnsvårigheter och i samband 

med att det någon månad därefter uppdagades att hon också använde 

koffeintabletter fattade skolpersonalen beslut om att kontakta flickans 

vårdnadshavare. Flickan hann emellertid avlida av hjärtsvikt innan kontakt tagits 

med hennes vårdnadshavare, vilket ledde till att ansvarsnämnden granskade hur 

skolhälsovården agerat i ärendet. HSAN konstaterade att flickan inledningsvis inte 

hade uppvisat klara sjukliga symtom, varför skolhälsovårdens beslut att respektera 

flickans önskemål om att inte informera vårdnadshavarna inte kunde anses 

felaktigt. Nämnden påpekade dock att de förutsatte att skolhälsovården kommit till 

en annan slutsats om de redan från början vetat om svårighetsgraden av flickans 

destruktiva beteende. Inte heller JO, som sedermera granskade ärendet, kunde 

                                                             
150 Svensson, Barns rätt i hälso- och sjukvård, s. 115. 
151 A.a., s. 108. 
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finna att skolhälsovården agerat felaktigt. JO framhöll att beslutet att kontakta 

vårdnadshavarna först sedan man fått bättre inblick i komplexiteten av flickans 

problem fick anses naturligt.152 JO hänvisade till förarbetena till den dåvarande 

sekretesslagen där det betonas att barn som kommit upp i tonåren ofta måste anses 

ha nått en sådan mognad att de har rätt att åtnjuta ett visst skydd för sin integritet, 

men att någon fast åldersgräns inte kan fastställas med hänsyn till att barn mognar 

och utvecklas så olika och att det kan leda till att svåra gränsdragningsproblem 

aktualiseras.153  

          En sista fråga som uppkommer gällande information och sekretess är vem 

av barnet och vårdnadshavarna som disponerar över sekretessen gentemot tredje 

man. Utifrån regleringen i 12 kap. 3 § 2 st. OSL är i huvudsak tre scenarion är 

möjliga. För det första förekommer fall då det mot bakgrund av att barnet inte 

uppnått tillräcklig mognad för att ta ställning till sekretessfrågan räcker med 

vårdnadshavarens samtycke. För det andra bör det för barn i övre tonåren vara 

tillräckligt med barnets eget samtycke, beroende på den unges ålder och utveckling 

samt frågans beskaffenhet. För det tredje förekommer även fall då samtycke för 

utlämnande av uppgifter krävs från såväl barnet som vårdnadshavarna, vilket i 

praktiken innebär att barnets ges en vetorätt mot utlämnande av uppgifter.154  

 

4.4.2 Bestämmanderätt avseende vård och behandling 

Även beträffande psykiatriska vård- och behandlingsinsatser uppkommer många 

komplicerande frågor gällande barns bestämmanderätt. De frågor som aktualiseras 

berör såväl den negativa självbestämmanderätten, det vill säga barnets rätt att 

samtycka respektive inte samtycka till psykiatrisk vård som initierats av 

vårdnadshavarna, som den positiva självbestämmanderätten som tar sikte på 

barnets rätt att självt initiera psykiatriska vårdinsatser.  

          Beträffande små barn har i såväl praxis som doktrin antagits att 

bestämmanderätten helt tillkommer vårdnadshavarna.155 Därmed finns i princip en 

lägsta åldersgräns under vilken barn inte anses beslutskompetenta, vilket innebär 

                                                             
152 Beslut 2006-01-30, dnr 2630-2004. 
153 Prop. 1988/89:67, s. 36. 
154 Svensson, Barns rätt i hälso- och sjukvård, s. 105. 
155 Engström, Tvingad till hjälp, s. 226 f; Svensson, Barns bestämmanderätt i medicinska frågor, s. 
876. För avgöranden i praxis se bl.a. HSAN 2480/95, 1637/96, 1998/01, 962/02, 2187/02 och 
547/03. 
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att psykiatrisk undersökning eller behandling för dessa barn inte kan komma till 

stånd om vårdnadshavarna motsätter sig det. 156 Exakt vart åldersgränsen för 

kategorin ”små barn” går är inte helt klart men i doktrin har sagts att i vart fall 

barn i åldrarna tio-elva år bör inkluderas i kategorin.157 

          För de lite äldre barnen, det vill säga barn i de begynnande tonåren och upp 

till myndighetsålder är rättsläget dock betydligt mer oklart, inte minst med hänsyn 

till att bestämmanderätten tycks skilja sig något åt i negativt och positivt 

hänseende. Vad gäller möjligheten för barn och ungdomar att själva initiera 

psykiatriska vårdinsatser tycks uppfattningen vara att det, utöver den unges ålder 

och mognad samt de konsekvenser insatsen får för vårdnadshavarnas möjlighet att 

utöva vårdnaden, är typen av vårdinsats som avgör om denna kan medges enbart 

utifrån barnets önskemål.158            

          Det första steget i en kontakt med psykiatrin är vanligtvis ett inledande 

samtal eller en psykiatrisk undersökning. I praxis har det inte ansetts vara fel av 

personalen på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning att ta emot en 14,5-årig 

patient utan vårdnadshavarnas vetskap och samtycke.159 I linje härmed har i 

doktrin uttalats att inledande samtal på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning bör 

kunna ske med en minderårig patient utan att vårdnadshavarna är informerade 

härom och har lämnat sitt samtycke.160  

          Den principiella utgångspunkten för psykiatrisk behandling av minderårig 

på dennes egen begäran, präglas motsatsvis av en förhållandevis restriktiv syn. I 

HSAN-ärendet 2507/03:A4 hade en 15-årig patient under en tid behandlats med ett 

antipsykotiskt läkemedel utan vårdnadshavarnas kännedom härom. 

Ansvarsnämnden uttalade att de såg mycket allvarligt på agerandet och att det inte 

kunde anses acceptabelt att behandla en minderårig utan att inhämta 

vårdnadshavarnas samtycke. 

          HSAN-ärendet 225/04:B2 gällde förskrivning av ångestdämpande och 

antidepressiva läkemedel till en 15–16-årig patient i samband med ett akutbesök, 

utan att vårdnadshavarna dessförinnan kontaktades och gavs möjlighet att 

samtycka.161  Av Socialstyrelsens yttrande i ärendet, i vilket ansvarsnämnden 

                                                             
156 Svensson, Barns bestämmanderätt i medicinska frågor, s. 875. 
157 A.st.  
158 Svensson, Barns rätt i hälso- och sjukvård, s. 120; Engström, Tvingad till hjälp, s. 225. 
159 Se gemensamt beslut för HSAN-ärendena 2446/99 och 2602/99, se även HSAN 2747/00. 
160 Engström, Tvingad till hjälp, s. 225. 
161 HSAN 225/04:B2. Patientens exakta ålder framgick inte av referatet. 
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instämde, framgick att det visserligen inte råder ett direkt förbud mot att 

medicinera en minderårig patient utan att först ha inhämtat vårdnadshavarnas 

samtycke. Socialstyrelsen påpekade dock att ”/…/det är en avvägningsfråga om 

samtycke till medicinsk behandling bör inhämtas från den unge själv eller från 

vårdnadshavaren. Ett ställningstagande som innebär att medicinering genomförs 

utan vårdnadshavarens kännedom bör därför dokumenteras och motiveras 

noggrant i patientens journal”. Socialstyrelsen och uttalanden i ärendet har tolkats 

som att vårdnadshavarnas kännedom och samtycke visserligen inte bör ses som ett 

ovillkorligt krav för att behandling ska få äga rum, men att huvudregeln ändå är att 

vårdnadshavarna ska kontaktas innan förskrivning av läkemedel sker.162 

          I doktrin har som en motivering till varför vårdnadshavarna bör informeras 

innan beslut om behandling med psykofarmaka fattas, påpekats att medicinering 

normalt har så ingripande konsekvenser att en patient som nyss kommit in i 

tonåren inte kan anses tillräckligt mogen för att beviljas sådana vårdinsatser helt på 

egen begäran.163  

          Motsatsvis har någon praxis som berör frågan om initierande av 

samtalskontakt inte återfunnits. I doktrin har dock sagts att det måste anses rimligt 

att en 14-årig patient inleder en återkommande samtalskontakt med exempelvis 

psykolog eller kurator samt respekteras i sitt önskemål om att undanhålla 

vårdnadshavarna information om detta.164  

          En av de mest ingripande vårdinsatserna som finns är att vårda någon vid en 

slutenpsykiatrisk vårdavdelning, inte minst när det gäller minderåriga. Vad gäller 

frågan om barn och ungas möjlighet att initiera en sådan vårdinsats kan i likhet 

med medicinsk behandling skönjas en restriktiv syn i både praxis och doktrin. 

Detta bör ses mot bakgrund av att frågan handlar om vart den unge ska bo och 

vistas. Det måste anses uppenbart att ett sådant beslut räknas till vårdnadshavarnas 

ansvar i enlighet med bestämmelserna i 6 kap. 11 § FB.165 I doktrin har därför 

antagits att beslut om inläggning endast kan fattas på vårdnadshavarnas begäran 

eller utifrån den unges önskemål om detta om vårdnadshavarna samtycker.166 En 

liknande uppfattning avspeglas även i praxis.167  

                                                             
162 Svensson, Barns bestämmanderätt i medicinska frågor, s. 879. 
163 Engström, Tvingad till hjälp, s. 225 
164 Svensson, Barns bestämmanderätt i medicinska frågor, s. 880. 
165 Svensson, Barns rätt i hälso- och sjukvård, s. 120. 
166 Engström, Tvingad till hjälp, s. 224. 
167 JO 1994 nr 4251 och RÅ 83 2:18. 
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          Äldre barns möjlighet att motsätta sig vårdinsatser som initieras av 

vårdnadshavarna skiljer sig något från den positiva bestämmanderätt som 

behandlats ovan. Till att börja med finns vissa vägledande uttalanden i förarbetena 

till LPT, som visserligen reglerar psykiatrisk tvångsvård men som är relevanta 

även för frågan om frivillig vård. I propositionen sägs att det är patientens egen 

inställning som ska tillmätas betydelse vid bedömningen av om förutsättningarna 

för tvångsvård är uppfyllda. Detta gäller i princip även om patienten är minderårig, 

vilket innebär att vårdnadshavarnas inställning till vården därmed inte kan anses 

avgörande i sammanhanget.168  

          JO för ett liknande resonemang i JO 1972 s. 247 som behandlade 

förutsättningarna för sluten psykiatrisk tvångsvård av en 14-åring.169 Ansökan om 

psykiatrisk tvångsvård hade gjorts av socialförvaltningen i 14-åringens 

hemkommun och vårdnadshavarna klagade på att de inte hade hörts innan ansökan 

och tvångsintagning gjordes. JO påpekade att det faktum att vårdnadshavarnas 

inställning inte hade inhämtats måste betraktas som en brist i utredningen. JO 

tycks dock ha utgått från att förutsättningarna för tvångsvård ändå var uppfyllda 

eftersom den unge själv motsatte sig vård.  

          I doktrin har JO:s uttalande tolkats som att det är den unga patientens egen 

inställning som är avgörande för frågan om tvångsvård.170 Stöd härför utgör inte 

minst förekomsten av LPT som gör det möjligt att få till stånd nödvändig vård 

även om den unge motsätter sig detta.171 Det finns med andra ord större utrymme 

för samhället att ingripa till stöd för en ung patient i den utsträckning 

vårdnadshavarnas befogenheter i detta avseende begränsas. Med anledning av 

detta finns också skäl att anse att åldersgränsen för den negativa 

bestämmanderätten är något lägre. I doktrin har därför sagts att barn har en negativ 

bestämmanderätt avseende såväl undersökning som behandling och inneliggande 

vård, som sträcker sig förhållandevis långt ned i åldrarna, i vart fall ned till 13-14 

års ålder.172  
 

                                                             
168 Prop. 1990/91:58, s. 242. 
169 Fallet behandlade förutsättningarna för psykiatrisk tvångsvård utifrån den lagstiftning som 
gällde innan LPT. Se lag (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall.  
170 Svensson, Barns rätt i hälso- och sjukvård, s. 122. 
171 Svensson, Barns bestämmanderätt i medicinska frågor, s. 876. 
172 Engström, Tvingad till hjälp, s. 226 f.; Svensson, Barns bestämmanderätt i medicinska frågor, s. 
876. 



 
35 

4.4.3 Slutsats – skillnader i teori och praktik 

Den bild som förmedlas i rättskällorna är att barn och ungdomar i många 

avseenden har en omfattande bestämmanderätt i frågor om psykiatrisk vård. Det 

gäller inte minst rätten att motsätta sig såväl vård och behandling som utlämnande 

av uppgifter till vårdnadshavarna. Även vad gäller möjligheten att initiera 

psykiatrisk vård och behandling finns ett relativt stort utrymme för barns med- och 

självbestämmande. Mot bakgrund av detta har i doktrin sagts att den syn som råder 

på barn och ungdomar inom hälso- och sjukvården är kompetensorienterad.173  

         I bjärt kontrast till denna bild står många berättelser från barn och ungdomar 

med erfarenhet av psykiatrisk vård som vittnar om att vuxna ges 

tolkningsföreträde avseende barns psykiska ohälsa och nödvändig vård och 

behandling.174 Ett återkommande tema i dessa berättelser är att barnen inte känt sig 

delaktiga i vårdprocessen exempelvis på grund av att de inte fått information eller 

för att de inte haft någon möjlighet att påverka de beslut som fattas.175 Vissa barn 

berättar om total avsaknad av information, exempelvis om medicinering och 

eventuella biverkningar eller om varför vissa beslut fattats. Andra berättar om att 

hälso- och sjukvårdspersonalen ”pratat över huvudet” på dem och i första hand 

vänt sig till vårdnadshavarna med information.176 Särskilt allvarligt är att vissa 

barn vittnar om att beslut om medicinering eller inläggning vid en 

slutenpsykiatrisk avdelning fattats utifrån vårdnadshavarnas önskemål trots att 

barnet självt inte har velat ha vård. De situationer som avses är de där barnet inte 

gett uttryck för någon egentlig inställning till den föreslagna vården utan ”funnit 

sig” i vårdnadshavarnas önskemål. Följden är att beslut om inläggning eller 

medicinering fattas enligt HSL, det vill säga på ”frivillig” grund, utan att barnets 

inställning till åtgärderna efterforskats.177 

         Ett beslut om ”frivillig” inläggning, medicinering eller annan behandling 

som fattas på grundval av vårdnadshavarnas önskemål utan att barnets inställning 

klarlagts, innebär att barnet tvingas till vård. I doktrin har denna typ av tvång kallat 

för informellt tvång – tvång som kommer till användning utan att något formellt 

beslut med stöd av LPT föreligger.178 I realiteten handlar det om att barnet utsätts 

                                                             
173 Svensson, Barns bestämmanderätt i medicinska frågor, s. 884. 
174 Barnombudsmannen, Bryt tystnaden, s. 23. 
175 Barnombudsmannen, Bryt tystnaden, s. 66 f. 
176 Barnombudsmannen, Bryt tystnaden, s. 66 & s. 80, Engström, Tvingad till hjälp, s. 88 
177 Barnombudsmannen, Bryt tystnaden, s. 80, Engström, Tvingad till hjälp, s. 88. 
178 Engström, Tvingad till hjälp, s 17. 
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för ett olaga frihetsberövande eller påtvingat kroppsligt ingrepp eftersom det 

lagstöd som krävs enligt grundlagen saknas.179  

           Det skulle visserligen vara möjligt att anse att ett beslut om behandling av 

ett barn under dessa förutsättningar kan grundas på samtycke genom konkludent 

handlande, det vill säga ett tyst samtycke.180 Som beskrivits uppställer lagen inte 

några formkrav i fråga om samtycket och det bör därför teoretiskt sett kunna 

godtas. Med hänsyn till att det i förarbetena så tydligt understryks att det är 

patientens egen inställning som ska vara avgörande för frågan om tvångsvård, 

måste det dock anses högst angeläget att alltid försöka klarlägga vilken inställning 

barnet har till vården.181  

          I en situation där ett barns vårdnadshavare önskar vård för barnet medan 

barnet självt inte ger uttryck för någon egentlig uppfattning, ställs med andra ord 

stora krav på hälso- och sjukvårdspersonalen vad gäller efterforskning av barnets 

inställning. Fråga uppkommer om vad det beror på att dessa krav i många fall inte 

uppfylls.  

          Uttalanden i doktrin ger intrycket att svaret på denna fråga är långt ifrån 

enkelt. Troligt är att det i många personalgrupper inom hälso- och sjukvård råder 

brist på kunskap om barns rättigheter liksom om innehållet i gällande rätt. 

Avsaknaden av kunskap kan många gånger bero frånvaron av bestämmelser om 

barns bestämmanderätt inom hälso- och sjukvård som bidrar till att rätten blir 

onödigt svårtillgänglig, vilket leder till feltolkningar och missförstånd. 182 

Resultatet blir att hälso- och sjukvårdspersonalens möjligheter att fullgöra sina 

åtaganden enligt lagen avsevärt försvåras, med följden att barns rättigheter inte 

beaktas i den utsträckning som de borde.183    

         En bidragande orsak kan även vara att hälso- och sjukvårdspersonalens 

agerande påverkas av den behovsorienterade syn på barn som under lång tid 

präglat det svenska samhället. I en situation där vårdpersonalen är osäkra kring om 

barnet bör beredas vård enbart utifrån vårdnadshavarnas önskemål, är med andra 

ord troligt att de tenderar att falla tillbaka i gamla värderingar kring barns behov 

och förmågor sammanfattade i tesen att ”vårdnadshavare känner sina barn bäst”. 

Resultatet blir därmed att vuxna ges tolkningsföreträde avseende vad som är 
                                                             
179 RF 2 kap. 6 och 8 §§. 
180 Engström, Tvingad till hjälp, s. 239. 
181 A.a. 
182 Rynning, Barn och ungas rätt i vården, s. 147. 
183 A.a. 
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barnet bästa trots att det är barnets inställning som ska vara avgörande för frågan 

om vård.  

          Oavsett om de praktiska svårigheter som redovisats vad gäller barns 

bestämmanderätt inom psykiatrisk vård är att hänföra till bristande kunskap om 

gällande rätt eller till gamla traditioner och värderingar, måste konstateras att 

rättssäkerheten för barn som vårdas inom psykiatrin starkt kan ifrågasättas.  

          Vad gäller den svenska regleringens överensstämmelse med 

barnkonventionens krav avseende barns rätt till med- och självbestämmande i 

frågor om psykiatrisk vård gör sig ett liknande resonemang gällande. Det vill säga, 

enligt svensk rätt finns inget som teoretiskt sett hindrar att barn i frågor om 

psykiatrisk vård tillerkänns bestämmanderätt i den utsträckning som de har rätt till 

enligt barnkonventionen. Sett enbart i ljuset av rättskällorna tycks också 

överensstämmelsen mellan svensk rätt och barnkonventionen vara förhållandevis 

god.  

          Utifrån innehållet i rättskällorna har i doktrin sagts att förhållningssättet till 

barn inom hälso- och sjukvården är kompetensorienterat. Ett sådant 

förhållningssätt måste antas svara väl mot såväl artikel 12 och dess krav på att barn 

får komma till tals och att de barn som är i stånd att bilda sig en egen uppfattning i 

frågan får sina åsikter respekterade, som artikel 3 som innebär att en utredning av 

barnets åsikter ska utgöra ett steg i bedömningen av vad som är bäst för barnet.  

          Vad däremot gäller den praktiska tillämpningen av regelverket, sedd i ljuset 

av barn och ungdomars egna röster om psykiatrisk vård, är det påfallande tydligt 

att tillämpningen många gånger inte korresponderar med barnkonventionens krav. 

Utifrån vad som sagts om innebörden av artikel 3 och 12 innebär följaktligen en 

tillämpning av det svenska regelverket som medför att barns åsikter i många fall 

inte efterforskas innan de bereds psykiatrisk vård liksom att vuxna ges 

tolkningsföreträde avseende vad som är bäst för barnet, att svensk rätt brister i 

överensstämmelse med två av barnkonventionens viktigaste artiklar.   

          Det kan även diskuteras huruvida Sverige uppfyller sina skyldigheter enligt 

artikel 4, som även den utgör en av konventionens grundpelare. Artikel 4 

föreskriver att medlemsstaterna är skyldiga att vidta alla lämpliga 

lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder som behövs för att rättigheterna ska kunna 

garanteras alla barn. Som beskrivits kan en stor del av problematiken med att barn 

inte får komma till tals och att vuxna ges tolkningsföreträde, bero på avsaknaden 
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av bestämmelser om barn och ungdomar. Det kan därför frågas om Sverige 

verkligen vidtagit de åtgärder som krävs för att barn ska kunna utöva sina 

rättigheter i den utsträckning som barnkonventionen föreskriver.  

          En av konventionsstaternas viktigaste skyldigheter, som faller inom ramen 

för artikel 4, är att bekämpa sådana negativa attityder som hindrar ett fullständigt 

genomförande av rättigheterna enligt konventionen. I den mån bristerna avseende 

barns rätt att komma till tals bottnar i vedertagna vanor och attityder beträffande 

vad som är bäst för barn, kan alltså diskuteras om även det innebär att Sverige inte 

uppfyller sina skyldigheter enligt artikel 4.  

          Sammanfattningsvis ger en övergripande analys av situationen kring barns 

rätt till med- och självbestämmande i frågor om psykiatrisk vård intrycket att 

rådande problematik till stor del beror på skillnader i teori och praktik som bottnar 

i sedan länge rådande attityder och värderingar. I syfte att åtgärda problematiken 

tycks därför nödvändigt att åstadkomma förändring framförallt på en 

rättighetsteoretisk nivå. Det vill säga, för att förbättra rättssäkerheten för barn som 

vårdas inom psykiatrin tillika överensstämmelsen mellan svensk rätt och 

barnkonventionen i detta avseende, måste vi börja med att förändra vårt sätt att se 

på barn.  
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5. Den nya patientlagen – en lösning på problemet? 
5.1 Bakgrund 

I januari 2015 träder en ny patientlag i kraft som syftar till att stärka och tydliggöra 

patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och 

delaktighet i vårdprocessen. 184  Den nya lagen kommer dels att innehålla 

bestämmelser som gäller för patienter i allmänhet, det vill säga både för barn och 

vuxna, dels införs vissa bestämmelser som specifikt avser minderåriga patienter. 

Det innebär att barn och ungdomars ställning som patienter uttryckligen kommer 

att lagregleras på området för allmän hälso- och sjukvård.  

          I detta avsnitt presenteras de delar i patientlagen som är av betydelse för 

frågan om barns bestämmanderätt inom hälso- och sjukvård. Bestämmelserna 

behandlas inledningsvis utifrån sin betydelse för barns ställning som patienter 

inom hälso- och sjukvård i allmänhet och psykiatrisk vård i synnerhet. 

Avslutningsvis diskuteras vad införandet av patientlagen innebär i förhållande till 

Sveriges åtaganden enligt barnkonventionen. 
 

5.2 Information och sekretess 

Som beskrivits är nuvarande bestämmelser om vårdgivarens 

informationsskyldighet relativt allmänt formulerade, vilket resulterar i att många 

patienter inte anser sig få tillräckligt med information.185 I patientlagen införs 

bestämmelser som syftar till att förtydliga vårdgivarens skyldigheter i detta 

avseende.186 I bestämmelserna ställs vissa krav på innehållet i informationen 

liksom det betonas att informationen ska individanpassas utifrån mottagarens 

ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella 

förutsättningar. Den som lämnar informationen ska därtill försäkra sig om att 

mottagaren har förstått innebörden av informationen.187  

          Av förarbetena framgår att det är viktigt att informationen lämnas i en form 

som stärker patientens möjlighet till delaktighet och självbestämmande.188 Den 

                                                             
184 1 kap. 1 § patientlagen. 
185 SOU 2013:2, s. 65 ff. 
186 3 kap. 1 § patientlagen. 
187 3 kap. 6-7 §§ patientlagen. 
188 Prop. 2013/14:106, s. 53.  
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som lämnar informationen måste även ge mottagaren aktiv vägledning och hjälpa 

vederbörande att värdera informationen.189  

          I patientlagen införs vidare en bestämmelse som motsvarar den nuvarande 

regleringen om att information kan lämnas till en närstående till patienten om 

patienten själv inte är i stånd att ta emot informationen.190 För barn och ungdomar 

bör detta aktualiseras främst då barnet är för litet för att tillgodogöra sig 

innebörden av informationen och det anses tillräckligt att barnets vårdnadshavare 

informeras. 

          I förarbetena till patientlagen sägs att bestämmelsen inte hindrar att 

information lämnas till en närstående, i det här fallet vårdnadshavaren, även om 

patienten kan tillgodogöra sig informationen. Bestämmelsen anknyter därmed till 

frågan om när information får lämnas till en närstående.191 I detta avseende införs i 

patientlagen två bestämmelser av intresse för barn och ungdomars 

bestämmanderätt.  

          Till att börja med införs en allmän bestämmelse som slår fast att information 

om patienten inte får lämnas ut om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt 

hindrar detta.192 Bestämmelsen utgör därmed en generell hänvisning till OSL, 

vilket innebär att såväl fall enligt den allmänna sekretessregeln för hälso- och 

sjukvård som fall då sekretess råder gentemot patienten själv omfattas av 

regleringen.193  

          I patientlagen införs också en särskild bestämmelse om att information ska 

lämnas även till vårdnadshavarna i de fall patienten är ett barn.194 Ordalydelsen i 

bestämmelsen ger intrycket att vårdnadshavarna alltid ska informeras om deras 

barn är föremål för vård eller behandling, vilket utgör en väsentlig skillnad i 

förhållande till nuvarande reglering i 12 kap. 3 § OSL som innebär att en 

sekretessprövning ska göras även gentemot ett barns vårdnadshavare. Av 

förarbetena till patientlagen framgår dock att den allmänna hänvisningen till 

bestämmelserna om tystnadsplikt och sekretess i OSL gäller även i relationen 

mellan barn och deras vårdnadshavare. Därmed kan vårdnadshavarna även 

fortsättningsvis undanhållas information om den unge motsätter sig det och anses 

                                                             
189 A.a. 
190 Se 2 b § 2 st. HSL, 6 kap; 6 § 2 st. PSL samt den nya bestämmelsen i 3 kap. 4 § patientlagen. 
191 Prop. 2013/14:106, s. 54. 
192 3 kap. 5 § patientlagen.  
193 Prop. 2013/14:106, s. 117. Se bestämmelserna i 25 kap. 1 och 6 §§ OSL. 
194 3 kap. 3 § patientlagen. 
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förfoga över sekretessen själv, vilket innebär att den unge anses förfoga över 

sekretessen själv. 

          Utformningen av bestämmelsen har ifrågasatts av flera remissinstanser som 

menar att det måste anses tveksamt om den nya regleringen i alla delar är förenlig 

med gällande rätt. 195  Oberoende av att sekretess även fortsättningsvis kan 

upprätthållas gentemot vårdnadshavarna, ger den lagtekniska lösning som valts 

intrycket att förfoganderätten i sekretessfrågor som utgångspunkt tillkommer 

vårdnadshavarna. Det ger följaktligen uttryck för ett synsätt på barns 

bestämmanderätt i sekretessfrågor som, i vart fall beträffande äldre tonåringar, 

skiljer sig principiellt från nuvarande rättsläge. 
 

5.3 Vård och behandling 

Ett av patientlagens huvudsyften är att stärka patientens roll och öka patientens 

delaktighet och självbestämmande. 196  Följaktligen har bestämmelser som rör 

patientens möjlighet till inflytande i vården en central roll i lagen, vilket får 

betydelse även för barn och ungdomars ställning som patienter.  

          Till att börja med införs ett antal allmänna bestämmelser om patientens 

delaktighet där det i likhet med nuvarande reglering slås fast att vården så långt 

som möjligt ska utformas i samråd med patienten samt att patientens 

självbestämmande och integritet ska respekteras.197 Därtill införs en uttrycklig 

bestämmelse om att vård och behandling kräver patientens samtycke om inte annat 

framgår av lag. I samma bestämmelse betonas särskilt att samtycket ska vara 

informerat samt att patienten när som helst kan återkalla sitt samtycke. Beträffande 

formerna för samtycket anges att patienten kan samtycka såväl skriftligt som 

muntligt eller ”på annat sätt”, varmed avses konkludent handlande.198  

          I anslutning till dessa skrivningar införs en bestämmelse som specifikt 

behandlar barns rätt till med- och självbestämmande.199 I bestämmelsen anges att 

barnets inställning till vården så långt möjligt ska försöka klarläggas samt att 

barnets inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till dess ålder och mognad. 

Skrivningen innebär därmed ett förtydligande jämfört med nuvarande reglering. 
                                                             
195 JK, yttrande över SOU 2013:2, dnr. 1535-13-80. Se även regeringens sammanfattning av 
remissyttrandena i prop. 2013/14:106, s. 68. 
196 Prop. 2013/14:106, s. 36. 
197 5 kap. 1 §, 4 kap. 1 § patientlagen. 
198 4 kap. 2 § patientlagen. 
199 4 kap. 3 § patientlagen. 
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Av förarbetena framgår dock att patientlagens allmänna bestämmelser om 

samtycke och delaktighet enbart avser personer över 18 år.200 En principiell 

utgångspunkt enligt patientlagen tycks därmed vara att bestämmanderätten i första 

hand tillkommer vårdnadshavarna, men att den i vissa fall helt eller delvis kan 

övergå till barnet.  
 

5.4 Mognadsbedömningar 

I doktrin har beträffande nuvarande reglering påpekats att regelverket skulle kunna 

vara tydligare avseende de mognadsbedömningar som det ankommer på hälso- och 

sjukvårdspersonalen att göra då fråga föreligger om barnet ska tillerkännas 

bestämmanderätt exempelvis avseende behandling eller i sekretessfrågor.201 

          I förarbetena till patientlagen diskuterades för- och nackdelar med att införa 

fasta åldersgränser för barns beslutskompetens i frågor om hälso- och sjukvård.202 

Utredningen kom fram till att införandet av särskilda åldersgränser skulle medföra 

en risk för att vissa barn tvingas ta ett större ansvar än vad de är mogna för, liksom 

vissa barn kan förvägras bestämmanderätt i frågor som de egentligen är kapabla att 

besluta om. Mot bakgrund av detta valdes istället en reglering som innebär att en 

individuell mognadsbedömning ska göras i varje enskilt fall för att det ska gå att ta 

ställning till vilken vikt som ska tillmätas barnets åsikt. 

          Patientlagens bestämmelser om mognadsbedömningar innebär därmed ingen 

förändring i sak i förhållande till nuvarande reglering. Några närmare 

förtydliganden kring hur mognadsbedömning ska göras anges heller inte i 

lagtexten. Mot bakgrund av detta har flera remissinstanser uttryckt önskemål om 

att vägledning och riktlinjer tas fram av berörd myndighet.203 Socialstyrelsen har 

även påpekat att det är angeläget att kunskaperna om att bedöma barns utsagor 

utifrån ålder och mognad ökar och att Socialstyrelsen därför bör arbeta för att ta 

fram en kunskapsöversikt i frågan.204  

 

                                                             
200 Prop. 2013/14:106, s. 64. 
201 Rynning, Barn och ungas rätt i vården, s. 136 f. 
202 Prop. 2013/14:106, s. 15.  
203 A.a., s. 64. 
204 Socialstyrelsen, yttrande över SOU 2013:2, dnr 12158/2013. 
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5.5 Barnets bästa  

Principen om barnets bästa har tidigare inte varit explicit inskriven i lag på hälso- 

och sjukvårdsområdet. I de inledande bestämmelserna till patientlagen införs dock 

en bestämmelse som slår fast att barnet bästa ska beaktas när hälso- och sjukvård 

ges till ett barn.  

          I doktrinen har påpekats att hälso- och sjukvårdspersonalen redan tidigare 

måste anses ha varit skyldiga att iaktta principen om barnets bästa, med hänvisning 

till att artikel 3 i barnkonventionen tar sikte på alla åtgärder som rör barn, oavsett 

om de vidtas av offentliga eller privata aktörer.205 Att principen nu uttryckligen 

införs i hälso- och sjukvårdslagstiftningen innebär således ingen skillnad i sak för 

barns rättigheter inom vården. 

          Det faktum att principen om barnets bästa inte kan ges någon närmare 

definition utan får sitt innehåll först i det enskilda fallet gör att principen är 

svårtillämpad. Följaktligen kan någon närmare definition av hur den ska tillämpas 

i hälso- och sjukvårdssammanhang heller inte ges i patientlagen. I förarbetena 

uttalas att en bedömning måste göras i varje enskilt fall och att hälso- och 

sjukvårdspersonalen vid bedömningen ska beakta vetenskap och beprövad 

erfarenhet liksom göra en subjektiv bedömning utifrån barnets eller 

vårdnadshavarnas uppgifter.206 Vidare påpekas att vårdpersonalens uppgift i detta 

avseende måste anses komplex eftersom att de, beroende på barnets ålder och 

mognad, ska samverka med både barnet och vårdnadshavaren och beakta barnets 

behov och önskemål samtidigt som barnet ska tillförsäkras skydd i utsatta 

situationer.207  

 

5.6 Slutsats – vilken betydelse får patientlagen i praktiken? 

Mot bakgrund av att nuvarande reglering avseende barn och ungdomars ställning 

som patienter i praktiken leder till att deras bestämmanderätt ofta begränsas i 

viktiga frågor om psykiatrisk vård, uppkommer fråga om vilken betydelse den nya 

patientlagen får i detta avseende. Utifrån de bestämmelser i patientlagen som här 

presenterats kan inledningsvis konstateras att den nya lagen inte innebär några 

betydande ändringar i sak vad gäller bestämmanderätten för barn och ungdomar 
                                                             
205 Svensson, Barns bestämmanderätt i medicinska frågor, s. 877. 
206 Prop. 2013/14:106, s. 62 f. 
207 A.a.  
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inom vare sig psykiatrisk vård eller hälso- och sjukvården i allmänhet. Den 

väsentliga skillnaden jämfört med nuvarande reglering ligger därmed i att barn 

uttryckligen omnämns i lagstiftningen på hälso- och sjukvårdsområdet.  

          Som påpekats kan en stor del av problematiken med att barns 

bestämmanderätt begränsas tillskrivas förlegade värderingar och bristande 

kunskap om barns rättigheter inom hälso- och sjukvården. Till viss del kan denna 

okunskap tänkas bero på avsaknaden av bestämmelser om barn och ungdomar i 

lagstiftningen. Det måste därför konstateras att införandet av specifika 

bestämmelser om barns rättigheter utgör ett viktigt steg mot att öka rättssäkerheten 

för barn och ungdomar i hälso- och sjukvårdssammanhang och inom psykiatrisk 

vård i synnerhet. Som FN:s Barnrättskommitté påpekat tenderar barn att bli 

förbisedda om man inte ”riktar ljuset mot dem”.208 Genom att rikta fokus mot barn 

i lagstiftningssammanhang kan barns särskilda ställning bättre belysas, vilket kan 

leda till en ökad förståelse för barns rättigheter och en förändrad syn på barn som 

individer. Härigenom förmedlas också underförstådda budskap om vad som är 

viktig i samhället och om hur vi bör se på barn och barns rättigheter.209  

          Utifrån artikel 4 i Barnkonventionen, det vill säga medlemsstaternas 

skyldighet att vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder för att 

säkerställa konventionens rättigheter för alla barn, måste införandet av 

patientlagen ses som ett steg i rätt riktning. Införandet av bestämmelser om barn 

och ungdomar utgör onekligen en konkret åtgärd för att stärka deras rättigheter i 

sammanhanget, vilket måste anses positivt utifrån Sveriges skyldigheter enligt 

barnkonventionen. 

          Vad gäller svensk rätts förenlighet med artikel 3 och 12 i barnkonventionen 

är det i dagsläget svårt att uttala sig om vad införandet av patientlagen kommer att 

få för betydelse. Detta beror på att det inte att förutsäga exakt hur den nya lagen 

kommer att tillämpas i praktiken. Det vill säga, huruvida införandet av 

patientlagen innebär att svensk rätt i fortsättningen kommer att svara bättre mot 

barnkonventionens krav enligt artikel 3 och 12, beror på om patientlagen kommer 

                                                             
208 CRC/GC/14, The right of the child to have his or her best interest taken as a primary 
consideration, p. 37. 
209 Ett exempel härpå utgör det s.k. agaförbudet – ett förbud mot att barn utsätts för kroppslig 
bestraffning eller annan kränkande behandling som år 1979 infördes i FB i syfte att förändra den då 
rådande attityden till aga som uppfostringsmetod. Bestämmelsen, som återfinns i 6 kap. 1 § FB, har 
inte någon särskild sanktion knuten till sig, men har likväl resulterat i betydande förändringar vad 
gäller såväl attityden till som bruket av aga som uppfostringsmetod. Se Leviner, Förbudet mot 
barnaga i Sverige, s. 1 samt Singer, Barnets bästa, s. 249 för ett utförligare resonemang. 
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att leda till en faktisk förändring på området för barns bestämmanderätt inom 

hälso- och sjukvård.  

          Under avsnitt 4.4.3 har konstaterats att det tycks vara nödvändigt att 

åstadkomma en förändring av samhällets sätt att se på barn i stort för att kunna 

förbättra rättssäkerheten för barn som vårdas inom psykiatrin. Mot bakgrund härav 

uppkommer fråga om vilken betydelse patientlagen får i detta avseende. 

          Som konstaterats innebär å ena sidan införandet av bestämmelser om barn i 

hälso- och sjukvårdslagstiftningen en ökad belysning av barns rättigheter i dessa 

sammanhang, vilket på sikt kan tänkas leda till ett förändrat förhållningssätt. Å 

andra sidan tycks patientlagen utgå från en förhållandevis behovsorienterad syn på 

barn, som innebär att bestämmanderätten avseende vård och behandling som 

huvudregel tillkommer vårdnadshavarna. Det kan därför diskuteras om inte 

patientlagens reglering, trots införandet av bestämmelser för att stärka barns 

rättigheter, i själva verket innebär ett befästande av rådande traditioner och 

värderingar.  

          En generell slutsats beträffande patientlagens betydelse för barn och 

ungdomars ställning som patienter, är därför att lagstiftaren tycks sträva efter att 

stärka rättigheterna för barn inom hälso- och sjukvården, men samtidigt inte är 

beredd att ”löpa hela linan ut”. Precis som påpekats beträffande det svenska 

genomförandet av barnkonventionen i stort, får därmed konstateras att lagstiftarens 

intentioner med patientlagen tycks vara något ”tvehågsna”.210 

  

                                                             
210 Se avsnitt 3.2 samt där vidare hänvisning till Singer, Alla talar om barns rätt, s. 74 ff. 
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6. Slutsats – utmaningar och överensstämmelse med 
barnkonventionen 
 
Sammanfattningsvis ger den bild som tecknas av situationen kring barns rätt till 

med- och självbestämmande i frågor om psykiatrisk vård ett splittrat intryck. Detta 

gäller inte minst beträffande svensk rätts överenstämmelse med barnkonventionen.  

          I uppsatsen har konstaterats att problematiken som ger upphov till denna 

tvetydiga bild till stor del beror på skillnader i teori och praktik vad gäller sättet att 

se på barn i frågor om psykiatrisk vård. Den uppfattning som avspeglas i 

rättskällorna får med andra ord ett begränsat genomslag ute i ”verkligheten”, vilket 

kan leda till att barns rättigheter åsidosätts.  

          Den splittrade bilden av barns bestämmanderätt visar på vikten av att se 

rätten i sitt sammanhang. Rätten är inte en fristående konstruktion utan en 

integrerad del av samhället och dess processer och värderingar. Rättens utveckling 

bidrar till utvecklingen av samhället, liksom samhällsutvecklingen bidrar till 

utvecklingen av rätten. Härav följer att det visserligen är oundvikligt att skillnader 

emellanåt föreligger mellan rättens innehåll och rådande uppfattningar i samhället, 

men att det måste anses eftersträvansvärt att försöka uppnå samstämmighet 

däremellan.  

          Att bilden av barns rätt till med- och självbestämmande i frågor om 

psykiatrisk vård ger ett splittrat intryck gör att rättsläget – de lege lata – måste 

anses oklart, samt vidare att svensk rätt i flera avseenden brister i 

överensstämmelse med barnkonventionen. I uppsatsen har konstaterats att det 

föreligger grundläggande skillnader i sättet att se på barns rättigheter enligt svensk 

rätt och enligt barnkonventionen. Vidare har konstaterats att en förändring av vårt 

sätt att se på barn tycks nödvändig för att kunna stärka rättigheterna för barn i 

frågor om psykiatrisk vård. Mot bakgrund av detta uppkommer – de lege ferenda – 

fråga om barnkonventionen bör inkorporeras i svensk rätt.  

          Om barnkonventionen gjordes till svensk lag skulle den bli direkt tillämplig 

i domstol och vid myndighetsutövning. Barnperspektivet skulle få större 

genomslag i såväl lagstiftning som rättstillämpning, vilket skulle leda till att 

kunskapen om barns rättigheter i samhället i stort skulle öka. Med andra ord skulle 

barnets roll som rättighetsbärare med egna, specifika rättigheter tydliggöras. En 

inkorporation av barnkonventionen skulle därmed få betydelse för såväl det 

enskilda barnet som för synen på barn i samhället i stort.  
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          Att stifta lagar är förhållandevis enkelt. Att förändra attityder och 

värderingar är en desto större utmaning som tar tid och som kräver stort 

engagemang och tålamod. Det går därför inte att tänka att enbart en inkorporation 

av barnkonventionen skulle medföra att den problematik som beskrivits skulle 

upphöra. Icke desto mindre skulle en inkorporation utgöra ett viktigt steg på vägen 

mot att förändra vårt sätt att se på barn och på sikt stärka deras rättigheter.  

          Sverige och den svenska lagstiftaren tycks ”skynda långsamt” i 

genomförandet av barns rättigheter. Kanske är det dock en gång för alla dags att 

lämna ”tvehågsenheten” bakom sig och ta steget mot ett fullkomligt genomförande 

av barnkonventionen.   
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