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Revisionslista 
2023-03-01 

Nedan är ett par ord om de 17 sidor långa, av Socialstyrelsen utgivna 
"nya föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och 
rättspsykiatrisk vård" som föreslogs föregående år, och börjar gälla från 
1 mars 2023. 
  
LAGTEXTEN I SIG ÄR INTE ÄNDRAD, MEN SKÄRPTA FÖRESKRIFTER 
KRING EN RAD PARAGRAFER I LPT. EX NEDAN. 
  
Krav innan biträde begärs 2 § 

  
Innan en läkare begär biträde av Polismyndigheten eller 
Kriminalvården för en åtgärd ska läkaren själv eller någon annan 
hälso- och sjukvårdspersonal försöka motivera berörd patient att 
frivilligt medverka till åtgärden. 10 HSLF-FS 2022:62 Ett undantag 
från det kravet får göras om det finns ett uppenbart behov av 
biträde eller om patienten akut behöver komma till en 
sjukvårdsinrättning av somatiska eller psykiatriska skäl. 
  
 Undersökning för vårdintyg 3 §  
  
Om en läkare begär biträde av Polismyndigheten för att kunna 
genomföra en undersökning för vårdintyg av en patient, ska 
undersökningen göras där han eller hon vistas. 
  
Ett undantag från det kravet får göras om läkaren som begär 
biträde gör bedömningen att det skulle vara uppenbart olämpligt 
att genomföra undersökningen på vistelseplatsen. Om det är okänt 
var en patient befinner sig när en läkare begär biträde och 
patienten senare hittas av polisen, får undersökningen för 
vårdintyg göras på en sjukvårdsinrättning. 
  
Allmänna råd;  Det kan vara uppenbart olämpligt att göra en 
undersökning för vårdintyg där patienten vistas om han eller hon 
har ett akut behov av att komma till en sjukvårdsinrättning av 
somatiska eller psykiatriska skäl. Det kan vidare vara uppenbart 
olämpligt om patienten eller någon annan person som är 
närvarande uppträder så hotfullt eller våldsamt att kravet på god 
vård vid en undersökning för vårdintyg bättre tillgodoses på en 
sjukvårdsinrättning. Det kan även vara uppenbart olämpligt om 
vistelseplatsen, såsom en offentlig miljö, inte är lämplig för en 
vårdintygsundersökning." 
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§2; Den största skillnaden i nuläget vad gäller handräckning; 
biträde av polis är skärpta krav på dokumentation hur man försökt 
att motivera pat att följa med in frivilligt vid handräckning. Som det står i 
skriften finns det dock undantag, uppenbart behov av biträde; tex står 
med en kniv och hotar att skära sig, eller om pat behöver komma till en 
sjukvårdanrättning: tex tagit tableller i intox syfte. Då behöver man 
således inte försöka motivera pat, utan gör som tidigare, och förklarar 
varför i sin dokumentation.  
  

§3; Den största skillnaden i hur undersökning för vårdintyg skall 
gå till är att kravet på att patienten skall vara i sin hemmiljö har ökat.  
Även här finns en rad undantag från kravet på att patienten skall 
bedömas i sin hemmiljö; om uppenbart olämpligt, om patienten befinner 
sig i offentlig miljö, om patientens anhöriga eller patienten uppträder så 
hotfullt att det inte går att göra en bedömning i hemmet, om patienten 
har skadat sig allvarligt/intoxikerat så att vård krävs momentant, eller 
om man inte var patienten befinner sig vid den tidpunkt då 
undersökningen skall göras.  
Även här har kravet på dokumentation ökat . Man behöver dokumentera 
skälen till att patienten inte bedömts i hemmet, utan tagits med till 
sjukhuset för en bedömning där.  
  

Bakgrund 
Den prehospitala vårdmiljön skiljer sig väsentligt från många andra 

arbetsplatser inom vården. Ambulansbesättningen arbetar oftast ensamma 

med allt ifrån en person till en stor grupp människor. Många gånger saknas 

bakgrundsinformation för att genomföra en bra riskbedömning. Det finns 

inte heller någon som kan komma till snabb undsättning om en hotfull 

situation skulle uppstå. 

Det är komplext att manövrera i de olika lagar och direktiv som styr hur 

ambulansbesättningen ska agera och vad som är tillåtet om man hamnar i 

underläge eller tvingas till tvångsåtgärder - eller till och med våld. 

Beroende på de förutsättningar ambulanspersonalen har på plats, kan olika 

lagrum användas för att lösa en uppgift. Vilken lag som är tillämpbar i en 

given situation är dock inte alltid självklart. 

Till skillnad från direktiv och behandlingsriktlinjer som är vägledande, är 

lagarna inte förhandlingsbara. Därmed är det nödvändigt att ha kunskap och 
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kännedom om lagstiftningen. Man är personligt ansvarig för eventuella 

lagbrott som begås, även om det är i tjänsten. 

Det finns alltså ett behov av en översikt av de olika lagrum som 

ambulanssjukvården – och samarbetspartner – rör sig inom. 

Lagrum, begrepp och de många juridiska spörsmål som kan uppstå kring 

prehospital psykiatri är förtydligade i detta arbete. Det kan således 

komplettera, men inte ersätta, vårdprogrammet ”Psykiatri- Prehospitalt 

Vårdprogram”. 

Om juridiska frågor uppstår kan de ställas till juridik@skane.se eller genom 

telefonkontakt med en regionjurist i tjänst via växeln. 

Syfte 
Syftet med dokumentet är att det ska ge en grundläggande förståelse för 

vilka lagrum vi rör oss inom, samt vilket beteende och bemötande som är 

till gagn vid omhändertaganden - särskilt de potentiellt riskfyllda. Det ger en 

grund för att möta de ökande kraven på sjukvården och minimera de risker 

vi utsätts för. 

Arbetet är skrivet som två separata delar.  

Denna del i arbetet behandlar juridiken och vilka lagrum den prehospitala 

vården, inklusive samarbetspartner, arbetar inom och måste förhålla sig till.  

Observera att detta är ett översiktligt arbete. Det är inte heltäckande utan 

skall fungera som ett uppslag och stöd för att ta reda på mer. Oavsett vad 

som står i detta dokument, gäller: 

Att gällande lagstiftning skall följas. 

Att gällande styrande dokument skall följas. 

Nästa del handlar om säkert bemötande, och hur vi med vårt bemötande kan 

deeskalera potentiellt hotfulla situationer. Innehållet i dokument bygger på 

den regionala utbildningen ”Säkert bemötande”. 

De två delarna kan läsas separat eller tillsammans. 

mailto:juridik@skane.se
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Lagar inom sjukvården 
Sjukvården lyder under ett regelverk, som till stor del finns för att garantera 

patienterna en god och säker vård och för att tydliggöra patientens ställning 

i vården. Lagar stiftas av Sveriges riksdag. Alla i Sverige måste följa 

lagarna. Det går alltså inte att fatta beslut – enskilt eller i organisationen – 

som går emot lagen. 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 2017) 

Hälso- och sjukvårdslagen innehåller de grundläggande reglerna för all 

hälso- och sjukvårdsverksamhet. I stort sett all somatisk sjukvård som ges, 

omfattas av denna lagstiftning. 

HSL är en ramlag, som fastställer mål och krav för hälso- och sjukvården. 

Det är en skyldighetslagstiftning med rättighetsinslag. Den reglerar främst 

det som regioner, kommuner - i egenskap av huvudmän - samt andra 

vårdgivare är skyldiga att erbjuda patienter. Den omfattar öppenvård 

(inklusive primärvård), slutenvård och nationell högspecialiserad vård. 

Kap. 8 reglerar ansvaret att erbjuda Hälso- och sjukvård. Regionen ska 

erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som är bosatt inom regionen. Om 

någon som vistas inom regionen utan att vara bosatt där behöver omedelbar 

hälso- och sjukvård, ska regionen erbjuda sådan. 

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 

Hälso- och sjukvård för asylsökande m fl 

Komplement till denna lag är lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt 

asylsökande m fl, där det reglerats att asylsökande har rätt till vård och 

tandvård ”som inte kan anstå”, att asylsökande barn och ungdomar har rätt 

till vård i samma omfattning som erbjuds den som är bosatt inom regionen, 

samt mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning samt vård vid abort. 

Vilken vård som inte kan anstå för en patient avgörs i det enskilda fallet av 

behandlande läkare/tandläkare. 

Mer information finns i Tillämpning för asylsökande och papperslösa 

personer (Region Skåne) 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-201730_sfs-2017-30
https://vardgivare.skane.se/siteassets/2.-patientadministration/vard-personer-fran-andra-lander/migration-och-asyl/policy-och-riktlinjer/tillampning-for-asylsokande-och-papperslosa-personer.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/2.-patientadministration/vard-personer-fran-andra-lander/migration-och-asyl/policy-och-riktlinjer/tillampning-for-asylsokande-och-papperslosa-personer.pdf
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Patientlagen (PL) 

PL, som trädde i kraft 2015, reglerar de skyldigheter som vårdgivare och 

hälso- och sjukvårdspersonal har gentemot patienter. Lagen innehåller 

bestämmelser som syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning 

och att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. 

Lagen innehåller bland annat bestämmelser om rätt till information och 

samtycke. 

PL är en omfattande och komplex lag. Nedan följer ett urval baserat på de 

situationer vi ställs inför inom prehospital verksamhet, samt på de frågor 

våra patienter ställer. 

Tillgänglighet 

PL:s andra kapitel innehåller bestämmelser om ”tillgänglighet”´ och säger 

att vården skall vara ”lätt tillgänglig”, samt att patienten snarast skall få en 

bedömning av sitt hälsotillstånd. 

Information 

Lagens tredje kapitel behandlar området ”Information” och omfattar bland 

annat patientens rätt till information om sin hälsa, olika metoder för 

undersökning, vid vilken tidpunkt patienten kan förvänta sig vård, det 

förväntade vårdförloppet och prognosen, samt risker för komplikationer 

given viss vård. 

Samtycke 

Patientlagens fjärde kapitel behandlar området samtycke. 

Hälso- och sjukvård får inte ges utan patientens samtycke om inte annat 

följer av lag. Bakgrunden till detta är att alla genom grundlagen är skyddade 

mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Innan samtycke inhämtas ska patienten 

få information enligt tredje kapitlet i PL (se ovan). 

Patienten kan, om inte annat särskilt följer av lag, lämna sitt samtycke 

skriftligen, muntligen eller genom att på annat sätt visa att han eller hon 

samtycker till den aktuella åtgärden. 

Ett samtycke är endast giltigt i samband med den åtgärd som föreslås och 

upphör därefter att gälla. Patienten kan också när som helst ta tillbaka sitt 

samtycke. Om en patient avstår från viss vård eller behandling, ska han eller 
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hon få information om vilka konsekvenser detta kan medföra. Kraven på 

samtyckets art ställs i regel högre om åtgärden är av mer ingripande natur. 

Patientlag (2014:821) Svensk författningssamling 2014:2014:821 t.o.m. SFS 

2019:964 - Riksdagen 

Olika typer av samtycke 

Ett giltigt samtycke kan lämnas på flera olika sätt, beroende på situationen 

och patientens tillstånd. Ett samtycke behöver inte vara uttryckt, det kan 

även vara konkludent eller presumerat. 

Presumerat samtycke innebär att det faktiskt inte föreligger något uttalat 

samtycke, men att det går att utgå från att det hade funnits om patienten 

hade kunnat ge sitt samtycke. Detta är vad vi agerar på vid till exempel 

intoxikationer med medvetandesänkt patient. 4 kap. 4 § Patientlagen: 

”Patienten ska få den hälso- och sjukvård som behövs för att avvärja fara 

som akut och allvarligt hotar patientens liv eller hälsa, även om hans eller 

hennes vilja på grund av medvetslöshet eller av någon annan orsak inte kan 

utredas.” 

Så snart patienten är vaken ska samtycke till vård efterfrågas och 

dokumenteras.  

Konkludent samtycke innebär att patientens handlingar visar på samtycke 

även om det inte uttrycks verbalt. Det kan handla om att underlätta en 

procedur eller givandet av ett läkemedel, genom att sträcka fram armen vid 

administrering, inte sätta sig till motvärn eller på annat sätt protestera. 

Vem kan ge samtycke? 

Att ge vård och omsorg mot en vaken vuxen människas vilja kräver att det 

finns stöd i lagstiftningen. En god man eller förvaltare kan inte samtycka till 

vård mot den enskildes vilja. Detta gäller oavsett om patienten är vid 

medvetande eller inte, eller icke kommunikativ av annat skäl. Däremot kan 

de bistå med viktig information för att kunna tolka patientens vilja. 

Likaså har anhöriga och andra närstående inga rättsliga befogenheter att 

agera ombud mot den enskildes vilja. Närstående kan inte heller kräva att 

personal skall utföra vård eller omsorg mot en persons vilja. 

Källa: ”Tvångs och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna” 

Meddelandeblad Nr 12 December 2013, Socialstyrelsen och bygger på 

förarbetena till brottsbalken, prop 1993/91:130 s.37. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821
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Dokumentation av samtycke 

I de fall vårdpersonal begär samtycke av patienten, eller vid konkludent 

eller presumerat samtycke, ska detta dokumenteras i journalen. Det gäller 

även då patienten inte ger sitt samtycke. Mer om detta i stycket om 

patientdatalagen nedan. 

Barn och samtycke 

Ett barn definieras enligt svensk lag som en individ under 18 år. 

Grundprincipen, enligt föräldrabalken, är att vårdnadshavarna har ansvar för 

sitt barn. Samtidigt säger hälso- och sjukvårdslagen att vård skall ges med 

patientens samtycke, samt bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet. 

Räcker det då med att vårdnadshavarna samtycker? Enligt föräldrabalken 

skall, i takt med stigande ålder och utveckling, barnets egen inställning till 

vård alltmer beaktas. I patientlagen tydliggörs detta ytterligare genom att det 

anges att barnets inställning till den aktuella vården eller behandlingen så 

långt som möjligt skall klarläggas och tillmätas betydelse i förhållande till 

barnets ålder och mognad. Detta ska utredas och beaktas vid varje enskilt 

vårdtillfälle. Beroende på vårdens art och angelägenhetsgrad, kan 

bestämmanderätten justeras. 

Även enligt barnkonventionen, som är svensk lag sedan den 1 januari 2020, 

skall barnets inställning beaktas. 

Det finns dock situationer där lagen ovillkorligen kräver samtycke från 

vårdnadshavarna, exempelvis vid donation från levande donator. 

Mer om barn som patientgrupp finns under rubriken särskilda 

patientgrupper nedan. 

Patientsäkerhetslagen (PSL) 

Syftet med patientsäkerhetslagen är att främja en hög patientsäkerhet inom 

hälso- och sjukvård.  

Patientsäkerhetslagen reglerar bland annat vårdgivarnas ansvar att bedriva 

ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Insamling av avvikelser är en del i 

detta arbete, men det omfattar även och i lika hög grad exempelvis åtgärder 

av systemfel, behörighets- och legitimationsfrågor samt skyldigheter för 

hälso- och sjukvårdspersonal. 
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Patientsäkerhetslagen definierar begreppen vårdskada och allvarlig 

vårdskada. En vårdskada är enligt lagen: 

”…lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som 

hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens 

kontakt med hälso- och sjukvården.” 

Allvarlig vårdskada är enligt lagen en vårdskada som är ”bestående och inte 

ringa” eller som har lett till att ” patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov 

eller avlidit”. 

Begreppet patientsäkerhet definieras i patientsäkerhetslagen som skydd mot 

vårdskada. 

Anmälningsskyldighet 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är den myndighet som utövar 

tillsyn inom hälso- och sjukvård. Denna tillsyn består i första hand av att 

granska om vårdgivaren bedriver ett systematiskt patientsäkerhetsarbete, det 

vill säga planerar, leder och kontrollerar verksamheten på ett sätt som leder 

till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen upprätthålls. IVO ska 

även säkerställa att vårdgivaren utreder potentiella och inträffade allvarliga 

vårdskador i nödvändig omfattning samt att vårdgivaren har vidtagit de 

åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet (se 7 kap. 3 och 8 §§ 

PSL). 

Vårdgivaren har en anmälningsskyldighet till IVO, när allvarlig vårdskada 

har inträffat, eller då det funnits risk för allvarlig vårdskada. Regeln för 

denna kallas lex Maria. En anmälan enligt lex Maria ska göras via ett 

särskilt formulär och i huvudsak omfatta: 

• Vårdgivarens utredning, inklusive händelseförlopp och 

konsekvenser för patienten. 

• Kopia av patientjournaler som är relevanta för utredningen. 

• Tillämpliga rutiner och övriga handlingar som är relevanta för 

utredningen. 

 

Vidare skall, om inte det tidigare gjorts, avvikelse skrivas, och patienten 

samt i vissa fall anhöriga/efterlevande informeras. Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares 

systematiska patientsäkerhetsarbete.  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2017-5-24.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2017-5-24.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2017-5-24.pdf
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Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om 

anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 

allvarlig vårdskada (lex Maria) 

 

Patientsäkerhetslag (2010:659) 

Patientdatalagen (PDL) 

I PDL regleras vårdgivarnas behandling av personuppgifter, inklusive 

skyldigheten att föra journal, samt hur den ska föras. Lagen ska tillämpas av 

alla vårdgivare, såväl offentliga som privata. Syftet är bland annat att öka 

tydligheten mellan vårdgivare och tillgodoser patientsäkerheten. PDL 

kompletteras av föreskrifter från Socialstyrelsen om journalföring och 

behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. 

Journalen ska bland annat innehålla väsentliga uppgifter om bakgrunden till 

vården, vidtagna och planerade åtgärder, information som patienten fått, 

gjorda ställningstaganden till behandlingsalternativ, samt om patienten valt 

att avstå från viss vård eller behandling. De samtycken som patienten 

lämnat avseende vård eller till att bryta sekretess ska antecknas liksom om 

ett samtycke återkallas. Journalanteckningen skall göras tidsmässigt så nära 

patientmötet som möjligt. 

Skriv noggrant och respektfullt, alla berörda ska kunna läsa journalen 

efteråt. Journalen är även en informationskälla för patienten. I många fall 

kan patienten omedelbart ta del av journalen – även det osignerade – genom 

1177.se (det gäller till exempel för de journaler som PAP-enheten skriver i 

Melior). 

Patienten har alltid rätt att begära ut sina journaler, men uppgifter i 

journalen kan vara sekretessbelagda även för patienten själv i vissa fall (se 

25 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen) . Patienter kan också begära 

att få sina journaler spärrade för elektronisk åtkomst från annan vårdenhet 

eller vårdprocess.  

I vissa fall kan känsliga fakta som enbart ska delas med vårdpersonal 

dokumenteras under rubriken tidiga hypoteser i patientjournalen. Det är 

ytterst få tillfällen som detta kan vara aktuellt prehospitalt och i vårt 

journalsystem kan vi inte göra detta. Exempel på möjliga scenarion kan vara 

misstanke om att patienten blivit utsatt för eller utsatt någon för brott eller 

misstanke om cancersjukdom som patienten ännu inte har informerats om. 

https://www.ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/foreskrifter/hslf-fs-2017-41.pdf
https://www.ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/foreskrifter/hslf-fs-2017-41.pdf
https://www.ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/foreskrifter/hslf-fs-2017-41.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659
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Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om 

journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården 

Socialstyrelsens handbok om journalföring och behandling av 

personuppgifter 

Ta del av patientuppgifter i journalsystem  

Patientdatalagen reglerar vilka som får ta del av de patientuppgifter som 

finns i journalsystemen. 

Nedan sammanfattas Region Skånes policy kring att ta del av 

patientuppgifter. Dokumentet finns att läsa i sin helhet på Intranätet: 

Ta del av patientuppgifter i journalsystemen - Region Skånes intranät 

(skane.se) 

Inre sekretess 

I patientdatalagen tas begreppet inre sekretess upp: 

”Den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter 

om en patient endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av 

annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården.” 

(inre sekretess; 4 kap. 1 § patientdatalagen). 

Vårdrelation 

Grundregeln är att du ha rätt att ta del av patientuppgifter, förutsatt att du är 

direkt (du utför vården) eller indirekt (du blir konsulterad) inblandad i 

vården av patienten. 

En vårdrelation är alltså en förutsättning för att få ta del av journaluppgifter. 

Vårdrelationen är personlig, det vill säga det räcker inte att en patient har 

koppling till samma verksamhet som du. Vårdrelationen upphör när du inte 

längre deltar i vården av patienten. 

Annat skäl att ta del av patientuppgifter 

Den som inte har en vårdrelation till patienten får ta del av patientuppgifter 

om hen på grund av sina arbetsuppgifter behöver ta del av dessa.  

Exempel på sådana arbetsuppgifter är administration, planering, 

uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten . 

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/201640-om-journalforing-och-behandling-av-personuppgifter-i-halso--och-sjukvarden/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/201640-om-journalforing-och-behandling-av-personuppgifter-i-halso--och-sjukvarden/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2017-3-2.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2017-3-2.pdf
https://intra.skane.se/sidor/vardinformation-och-patientservice2/patientadministration/journalhantering/ta-del-av-patientuppgifter-i-journalsystemen
https://intra.skane.se/sidor/vardinformation-och-patientservice2/patientadministration/journalhantering/ta-del-av-patientuppgifter-i-journalsystemen
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Utbildning för egen del, nyfikenhet eller privata intressen är ett exempel på 

skäl som inte är godtagbara. 

Journaluppgifter från annan vårdenhet 

Alla vårdenheter inom Region Skåne tillhör en och samma vårdgivare. Om 

en patient söker vård är det tillåtet att ta del av patientuppgifter från andra 

vårdenheter inom Region Skåne, utan att fråga patienten, förutsatt att 

• Uppgifterna behövs för behandlingen av patienten 

• Vårdenheterna tillhör Region Skåne 

• Uppgifterna är ospärrade. 

För elektronisk åtkomst av spärrade uppgifter krävs att patienten lämnar sitt 

samtycke. Om patienten inte kan lämna sitt samtycke, kan en nödöppning 

ske under vissa förutsättningar.  

En sådan ska alltid markeras i loggen och alltid följas upp. 

Anställning hos flera vårdgivare 

Den som har anställning vid flera vårdgivare (exempelvis Region Skåne och 

en privat vårdgivare), får inte använda Region Skånes journalsystem i 

arbetet med den andra arbetsgivaren eller tvärt om. 

Studenter och medåkare 

Under den kliniska utbildningen anses de studerande ha en vårdrelation till 

de patienter de deltar i vården av. Denna vårdrelation avslutas omedelbart 

när de avslutar sin placering vid respektive enhet. Studerande som endast 

följer med och observerar, liksom så kallade medåkare, anses inte delta i 

vården, och behöver ett samtycke från patienten för att få ta del av 

patientinformationen. 

Tillgång till egen eller närståendes journal 

Medarbetare inom vården får, precis som alla andra patienter, ta del av egna 

patientuppgifter genom e-tjänsterna på 1177.se eller efter att ha fått dem 

utlämnade på annat sätt. Egna patientuppgifter får inte hämtas genom att 

använda den yrkesmässiga behörigheten till journalsystemen. 

För närstående eller bekantas patientuppgifter krävs, enligt ovan, en 

vårdrelation. 

Patientdatalag (2008:355) Svensk författningssamling 2008:2008:355 t.o.m. 

SFS 2022:915 - Riksdagen 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355
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Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 

(LPT) 

I patientlagen regleras att hälso- och sjukvård är frivilligt och inte får ges 

utan patientens samtycke.  

Det finns dock ett par viktiga undantag, där lagen om psykiatrisk tvångsvård 

är ett. 

Enskilda kan, med stöd av LPT, omhändertas för vård och behandling mot 

sin vilja. Psykiatrisk tvångsvård är därmed en av få situationer då de 

grundlagsskyddade mänskliga fri- och rättigheterna till viss del är 

begränsade. LPT skall tillämpas på ett sätt som tillgodoser grundläggande 

krav på rättssäkerhet, och skall utövas med största möjliga skonsamhet och 

hänsyn till den enskilde. 

Det främsta syftet med åtgärder enligt LPT är att få den enskilde att frivilligt 

medverka till vården, det vill säga att vården skall kunna bedrivas i enlighet 

med HSL. 

Även skyddsaspekten av såväl den enskilde som samhället i övrigt vägs in. 

Förutsättningar för tvångsvård 

De förutsättningar som gäller för vård under LTP, regleras i lagens tredje 

paragraf: 

”Tvångsvård får ges endast om patienten lider av en allvarlig psykisk 

störning och på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga 

förhållanden i övrigt 

1) Har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses 

på annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning 

för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård (sluten psykiatrisk tvångsvård), 

eller 

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

vård (öppen psykiatrisk tvångsvård).) 

En förutsättning för vård enligt denna lag är att patienten emotsätter sig 

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

psykiska tillstånd finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges 

med hans eller hennes samtycke. 
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Tvångsvård får inte ges om patientens psykiska störning enligt första stycket 

utgör enbart en utvecklingsstörning. 

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

om patienten till följd av sin psykiska störning är farlig för annans 

personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.” Lag (2008:415), 3 §. 

Allvarlig psykisk störning 

Den grundläggande förutsättningen för huruvida någon kan vårdas enligt 

LPT (eller dömas till rättspsykiatrisk vård), är alltså om vederbörande lider 

av en allvarlig psykisk störning. 

Begreppet allvarlig psykisk störning exemplifieras nedan: 

1) Psykotiska tillstånd. Detta omfattar psykostillstånd med 

vanföreställningar, hallucinos och desorganiserat beteende, men även 

maniska tillstånd och andra tillstånd med störd verklighetsuppfattning. 

Utöver akut psykossjukdom, kan även en patient med en kronisk 

psykossjukdom, till exempel schizofreni, insjukna i en akut försämring. 

2) Depressiva tillstånd med suicidrisk. I många fall kan antagandet göras att 

förekomsten av depression behöver undersökas vid en vårdintygsbedömning 

när suicidrisk identifierats. 

3) Personlighetsstörningar med impulsgenombrott som yttrar sig via 

potentiellt livshotande självskadebeteende eller suicidala handlingar. 

Ej allvarlig psykisk störning 

Intellektuella funktionsnedsättningar av olika grad, demenssjukdomar eller 

missbruk kan aldrig i sig själva utgöra en allvarlig psykisk störning. 

Däremot kan till exempel en patient med en demenssjukdom eller förvärvad 

hjärnskada med sekundära psykiatriska symtoms såsom grav 

beteendestörning räknas som en allvarlig psykisk störning. Detsamma gäller 

även till exempel drogutlösta psykoser. 

Det finns också en mycket liten patientgrupp med påverkan på vitala organ 

som kan ha sekundära psykiska symtomyttringar som i sig kan utgöra en 

allvarlig psykisk störning - tänk en ung agiterad person med diabetes och 

hypoglykemi, en berusad aggressiv person med CNS-blödning. 
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Somatiska vårdåtgärder med stöd av LPT 

Psykiatrisk tvångsvård medger att nödvändig psykiatrisk vård ges med syfte 

att patienten skall tillfriskna till ett sådant tillstånd att vården kan ges med 

dennes samtycke. 
 

Om ett somatiskt tillstånd orsakar den allvarliga psykiska störningen och det 

föreligger akut fara för liv eller mycket allvarliga skador, kan livräddande 

somatisk vård ges med stöd av tvångsvårdslagstiftningen. Då som en 

behandlingsdel av den allvarliga psykiska störningen.  

Detta finns inte i lagtexten, utan återfinns i lagens förarbeten. 

Om det dock är känt att patienten tidigare har emotsatt sig behandlingen, får 

den inte ges. 

Prehospital arbetsgång för vård enligt LPT 

Förutsättningen för att en patient ska kunna tvångsvårdas är att samtliga tre 

villkor i lagtexten ovan är uppfyllda. 

Vi behöver prehospitalt inte veta vad som orsakar det som yttrar sig som en 

allvarlig psykisk störning, vi behöver bara misstänka att denna patient kan 

komma att behöva vård enligt LPT. 

I situationer, hemma hos en patient som man tror kommer att behöva denna 

vårdform behöver följande frågor besvaras. Var och en av frågeställningarna 

kommenteras i efterföljande stycken. 

1) Finns det någon hotbild, mot patienten, anhöriga eller er? 

2) Föreligger fara i dröjsmål? 

3) Vill patienten följa med er?  

4) Har vi laglig möjlighet att begära biträde av polis för att ta med 

patienten om vederbörande inte vill? 

5) Hur skall vi komma till sjukhuset med patienten, om denne inte vill 

men måste ha vård?  

 

Finns det någon hotbild?  

Den prehospitala vårdpersonalen behöver göra en samlad bedömning av en 

eventuell hotbild mot patienten, anhöriga eller mot vårdpersonalen. 

Med utgångspunkt i den samlade bedömningen kan det vara aktuellt att 

kalla på polis i tilldelad RAPS-grupp, eller att ha med sig polis från början. 
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Vid osäkerhet på hur en eventuell hotbild ser ut i hemmet, går det ibland att 

ringa till patienten och be vederbörande att komma ut. 

Akuta situationer och begreppet ”fara i dröjsmål” 

Fara i dröjsmål är om patientens tillstånd innebär att det är förenat med fara 

att vänta. Om det inte är förenat med fara är det möjligt att invänta en 

hembesöksbil som genomför en vårdintygsbedömning på plats i patientens 

hem. 

Exempel på fara i dröjsmål: 

• Allvarlig intoxikation med suicidintention som kräver omedelbara 

åtgärder. 

• Akut suicidal patient som gör utfall mot fönster eller balkong och 

hotar med att hoppa. 

Exempel på när det inte är fara i dröjsmål: 

• Patient som uttalar livsleda och sorg, men som är lugn i kontakten 

och inte har intoxikerat sig, skadat sig fysiskt eller gör utfall. 

Vill patienten följa med?  

Erfarenhetsmässigt vet vi att en stor del av de patienter som behöver följa 

med för vidare vårdåtgärder följer med oss frivilligt, om än motvilligt. Så 

länge det finns ett behov av vård och de frivilligt går med på att åka in till 

sjukhuset, faller vården under HSL. 

Vill patienten däremot inte följa med in, saknar prehospital personal 

befogenhet att fysiskt tvinga patienten att följa med. 

Om det föreligger fara i dröjsmål, finns möjlighet att begära biträde av polis. 

Biträde av polis (§ 47 LPT, andra stycket) 

Polisen är skyldig att på begäran av annan myndighet bistå med 

handräckning. Biträde av polis och handräckning är synonyma begrepp. 

Bakgrunden till detta är polisens befogenhet att använda tvångsmedel i vissa 

situationer. 

Den myndighet som begär biträde av polis, måste ha en rättslig grund för 

detta. De vanligast förekommande rättsliga grunderna inom sjukvården för 

att begära biträde är för att genomföra en undersökning för vårdintyg, samt 

för att föra en patient till sjukvårdsinrättning sedan vårdintyg utfärdats. 
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”Polismyndigheten…skall lämna hjälp på begäran av” 

1) En läkare..för att han eller hon skall kunna genomföra en 

undersökning för vårdintyg 

2) En läkare.. för att föra patienten till en sjukvårdsinrättning sedan 

vårdintyg har utfärdats. 

Polisen bedömer alltså inte själva om patienten skall med in till sjukhuset, 

utan agerar på uppdrag av sjukvården.  

Begränsningar för begäran av biträde av polis (§ 47 LPT, tredje 
stycket) 

En begäran om polishandräckning får endast göras om minst ett av följande 

kriterier är uppfyllda: 

1. Polismans särskilda befogenheter befaras vara nödvändiga, det vill 

säga personen förväntas inte medverka frivilligt, och/eller uppvisar 

/har uppvisat hotfullt och/eller våldsamt beteende i samband med 

tidigare ingripanden. 

2. Synnerliga skäl föreligger, exempelvis överhängande risk för att 

personen skadar sig själv och det kan därför inte avvaktas med att 

verkställigheten löses på annat sätt. 

Generellt gäller att för en begäran av handräckning gäller 

proportionalitetsprincipen. Handräckning är en frihetsberövande åtgärd som 

måste stå i rimlig proportion till syftet.  

Är mindre ingripande åtgärder tillräckliga för att uppnå samma resultat skall 

dessa användas. 

Arbetsgång för begäran av biträde av polis 

Polismyndigheten har i samarbete med Sveriges kommuner och regioner 

och Statens Institutionsstyrelse tagit fram gemensamma blanketter för 

begäran om biträde inom tre av de vanligast förekommande kategorierna: 

LPT/LRV, LVU och LVM. Observera att rutinen för PAP-enheten skiljer 

sig något från nedanstående beskrivning, mer om det i flödesschemat nedan. 

I Region Skånes ambulanser finns den blankett som är aktuell för begäran 

om biträde enligt LPT/LRV. I många bilar finns fortfarande en förenklad 

version av blanketten. Denna är giltig, men ska successivt bytas ut till den 

nationellt framtagna blanketten. 
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Blanketten är tre sidor. Många av frågorna går dock snabbt att besvara. 

Blanketten är skriven så att de vanligaste två typsituationerna där biträde av 

polis kan komma att bli aktuellt, ligger högst upp, i två kolumner: 

• Bedömning av vårdintyg ska genomföras. 

• Vårdintyg finns, men patienten vägrar vård. 

Andra situationer är mycket ovanliga och kan exempelvis beröra en 

förflyttning mellan två sjukhus av patient som våras inom LPT, eller att 

återföra någon som avvikit från sjukhuset trots vård inom LPT. 

RLS-läkaren behöver inte själv träffa patienten för att handräcka in 

vederbörande, det räcker med rapport från ambulans om oro för patient och 

misstanke om behov av vård enligt LPT, enligt kriterierna ovan. 

Blanketten fylls i med RLS i telefon. Därefter kontaktas inre befäl hos 

polisen. 

Det finns tre kategorier av läkare som har rätt att begära handräckning. RLS 

faller under kategori A; leg läkare i allmän tjänst, och det är följaktligen 

rutan som ska kryssas i de fall RLS är inblandade. 

En handräckning kan tidsbegränsas. Ofta görs det inte och då gäller den tills 

den är utförd, eller till dess att den är återkallad (till exempel om patienten 

kommer in frivilligt). Ett vanligt misstag är att glömma att återkalla 

handräckningen i dessa fall. 

Handräckningar som hör samman med ett vårdintyg är också tidsbegränsade 

och gäller till och med fjärde dygnet efter intygets utfärdande. Det är 

kopplat till att vårdintyg giltigt i maximalt fyra dygn. 

Kommentar 

I Socialstyrelsens senaste konsekvensanalys (Konsekvensutredning – 

förslag till föreskrifter och allmänna råd (HSLF:FS 2022:xx) om psykiatrisk 

tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, som numera är beslutade;  HSLF-FS 

2022:62 (socialstyrelsen.se) finns en mycket tydlig sammanfattning: ”det är 

vården som avgör om en åtgärd kan vidtas frivilligt eller inte”. 

Det innebär att Polismyndigheten endast skall pröva om de formella 

förutsättningarna för biträde är uppfyllda, det vill säga om frågeställaren är 

behörig. En handräckning enligt § 47, andra stycket, kan i princip således 

inte nekas, och läkares beslut inte överprövas, av polisman. 
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Vad gäller information som lämnas ut vid en handräckningssituation är det 

läkaren som avgör vad som är nödvändigt att lämna ut. Det föreligger dock 

en uppgiftsskyldighet (Enligt 47 b § LPT – undantag från sekretessen):  om 

polisen begär ytterligare uppgifter skall detta tillgodoses. 

Exempel då handräckning är eller inte är tillämpbart  

Det finns återkommande situationer då det råder osäkerhet kring om 

handräckning är tillämpbart eller inte. Varje fall är unikt, men nedanstående 

exempel kan ge viss vägledning i situationer som ofta uppkommer i 

prehospital vård. 

Gemensamt är att det endast krävs sannolikhet att en allvarlig psykisk 

störning föreligger. Vid den inledande patientkontakten är kravet på att 

påvisa en allvarlig psykisk störning lägre än vad det är när vårdintyg ska 

skrivas, vilket i sin tur är lägre än vad som krävs för ett intagningsbeslut. 

1) Vad gäller en patient som beter sig akut suicidalt, psykotiskt eller klart 

desorganiserat, men där vi inte misstänker någon somatisk genes som 

bakomliggande faktor, kan vi handräcka in på misstanke om att allvarlig 

psykisk störning föreligger. Det krävs inte någon somatisk genes för att fara 

i dröjsmål ska kunna föreligga, vilket är en vanlig missuppfattning.  

2) En agiterad, berusad patient som slagit i huvudet och som vägrar vård 

kan handräckas om det baserat på patientens beteende finns skäl för en 

vårdintygsbedömning, det vill säga att det uppfattas som sannolikt att ett 

vårdintyg kommer kunna skrivas. 

3) En patient som uttryckligen inte vill ha vård, trots att behovet av somatisk 

vård finns och till och med är stort, som inte beter sig konfusoriskt eller 

agiterat och som vid samtal med vårdpersonal vidhåller sin önskan om att 

avstå från vårdåtgärder kan vi inte handräcka in. 

Patientlagen 4 Kap §4 (konkludent eller presumerat samtycke) kan inte 

tillämpas vid somatiska vårdåtgärder om patienten inte är medvetslös eller 

så medtagen att hen inte kan samtycka. 

Transport till sjukhus 

Region Skåne har ambitionen att patienter som transporteras till sjukhus 

med stöd av LPT i möjligaste mån ska åka ambulans och inte polisbil. Finns 

behovet av fysiskt begränsande åtgärder, kan polis åka med i ambulansen, 

åka bakom ambulansen eller i sista hand transportera patienten i polisbilen. 
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Detta händer på sjukhuset 

Omhändertagande 

Om undersökningen inte kan utföras med patientens samtycke, får patienten 

tas om hand för undersökning. Beslut om sådant omhändertagande får 

endast fattas av en läkare i allmän tjänst (i detta sammanhang innebär 

allmän tjänst den offentliga vården) eller av en läkare som har avtal med 

regionen om att utföra undersökningar för vårdintyg. 

Omhändertagandebegreppet benämns i lagtexten som delvis ett separat 

förfarande, vilket det i realiteten sällan är. Omhändertagande innebär endast 

att patienten inte får lämna vårdinrättningen innan en bedömning är gjord.  

Vid misstanke om att en patient kommer att skrivas in på vårdintyg görs 

detta momentant efter omhändertagandet och dessa två delar av 

vårdförloppet går därför ihop. 

Omhändertagandets motsvarighet prehospitalt är en patient som antas 

kommer skrivas in på ett vårdintyg och som motvilligt (men utan 

tvångsåtgärder) går med på att åka in till sjukhuset. 

Vårdintyg 

För tvångsvård enligt LPT krävs sedan en tvåläkarbedömning innan 

patienten skrivs in. 

Den första delen i tvåläkarprövningen är utfärdande av ett vårdintyg, vilket 

innebär att patienten kan – även mot sin vilja – förflyttas till psykiatrisk 

vårdmottagning. 

Ett vårdintyg kan skrivas av alla legitimerade läkare, oavsett 

anställningsform. Vårdintyget skall utfärdas i omedelbar anslutning till en 

personlig undersökning av patienten. Undersökningen får endast ske om det 

kan antas att den kommer att utmynna i ett vårdintyg. 

Intagning 

Inom 24 timmar efter att patienten ankommit till sjukhuset, skall 

vederbörande ha träffat en specialist i psykiatri (med delegation från 

chefsöverläkaren). Detta är den andra delen i tvåläkarbedömingen och kan 

antingen leda till att patienten skrivs in enligt LPT - en så kallad ”intagning” 

- eller att patienten inte bedöms uppfylla kriterierna för ett vårdintyg och 

således övergår till att vårdas inom ramen för HSL.  
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I det senare fallet har patienten möjlighet att välja att vara kvar eller att 

skriva ut sig. 

Tvåläkarbedömning är ett sätt att öka rättssäkerheten och innan denna är 

genomförd, vårdas patienten inte enligt LPT. Endast vårdintyg, innebär att 

vårdpersonal och polis är mycket begränsade i vad patienten kan tvingas till, 

annat än att just följa med. Konkret innebär det att prehospital vårdpersonal 

till exempel inte får spruta läkemedel mot patientens vilja, eller utföra några 

som helst andra tvångsåtgärder.  

Plats för utfärdande av vårdintyg 

Kravet för att utfärda ett vårdintyg är, som beskrivs ovan, att 

förutsättningarna enligt paragraf tre är uppfyllda och att patienten träffar en 

legitimerad läkare. 

Det vanligaste i Region Skåne är att denna bedömning sker på ett sjukhus, 

men det kan också ske i hemmet av läkare i hembesöksbil. 

I en konsekvensutredning från Socialstyrelsen (Konsekvensutredning – 

förslag till föreskrifter och allmänna råd (HSLF:FS 2022:xx) om psykiatrisk 

tvångsvård och rättspsykiatrisk vård) har flera önskemål framkommit om ett 

ökat antal undersökningar för vårdintyg i hemmen. Som ovan nämnts har 

denna konsekvensutredning utmynnat i nya numera beslutade föreskrifter 

och allmänna råd: HSLF-FS 2022:62 (socialstyrelsen.se) 

Fördelen med att undersökningen sker i hemmet är tillgång till den 

eventuella information som kan finnas där och som kan spegla patientens 

mående. 

Samtidigt finns faktorer som kan göra det olämpligt att invänta en 

undersökning i hemmet. Som exempel nämns ”fara i dröjsmål” och med det 

ett akut vårdbehov. Närvaron av anhöriga och barn ska beaktas, liksom att 

hemmet kan innebära en sämre arbetsmiljö, med ökad risk för hot och våld. 

I de fall patienten inte är i hemmet, utan i en offentlig miljö, kan denna 

miljö vara olämplig som plats för en undersökning för vårdintyg. 

Nytt är sedan den senaste sammanställningen; att man inom emottagande 

vårdinstans behöver dokumentera varför pat inte läkarbedömdes på plats. 

Detta innebär att det ställs krav på den dr som handräcker in; att 

dokumentera skälet till att patienten handräcks och inte bedöms på plats.  
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Barn och tvångsvård 

Det finns ingen nedre åldersgräns för att kunna vårdas med stöd av LPT. 

Under de senare åren har det skett en förskjutning i praxis. Yngre barn som 

har behov av psykiatrisk heldygnsvård och som motsätter sig detta, vårdas 

inte längre- som kunde vara fallet förr - enbart med stöd av 

vårdnadshavarna. Man föredrar i dessa fall att dessa barn skrivs in på 

tvångvård. 

Skälet är att tydligheten ökar för alla inblandade – barnet, vårdnadshavarna 

och vårdmedarbetarna – om att barnet faktiskt vårdas emot dess vilja och att 

ansvaret för det ligger på vården.  

I de allra flesta fall råder samsyn om ovanstående mellan vårdnadshavarna 

och vården. I de fåtal fall där det inte är arbetsgången följande: 

1. Beslut fattas om tvångsvård av barnet. Förutsättningen är att det 

föreligger ett oundgängligt behov av psykiatrisk heldygnsvård, att 

det föreligger en allvarlig psykisk störning och att patienten 

emotsätter sig vård. Exempel på allvarlig psykisk störning hos barn 

kan vara mycket svår anorexi, psykossjukdom eller suicidnärhet. 

2. En orosanmälan lämnas till socialtjänsten. 

Vården arbetar dock hela tiden för att motivera och informera 

vårdnadshavarna och barnet för att uppnå så stor samsyn av situationen 

som möjlig. 

Övriga situationer (§ 47 LPT, första stycket) 

Det första stycket av § 47 LPT medger att polisen själva kan fatta beslut om 

behov av bedömning inom sjukvården. Detta är sällan tillämpbart om 

ambulansen är på plats hos en icke hotfull patient med psykiska symtom. Då 

sker vanligen handräckning enligt beskrivningen ovan. Om det däremot 

föreligger en hotbild eller behov av hjälp relativt momentant, kan första 

stycket vara tillämpbart.  

”Om det finns skälig anledning att anta att någon lider av en allvarlig 

psykisk störning och är farlig för annans personliga säkerhet eller eget liv 

eller i övrigt behöver omedelbar hjälp, får Polismyndigheten tillfälligt 

omhänderta honom eller henne i väntan på att hälso- och sjukvårdspersonal 

kan ge honom eller henne sådan hjälp. Den omhändertagne får föras till en 

sjukvårdsenhet som kan ge stöd och behandling.” 
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47:1 LPT 

Paragrafen innebär att polisen själva kan göra en bedömning avseende 

behovet av bedömning av sjukvården, utan att polishandräckning utfärdats. 

Tolkningen av vem som behöver omedelbar hjälp ligger hos polisen. 

Den enskilde polismannen kan dock inte fatta detta beslut själv, utan måste 

göra det i samråd med yttre eller inre befäl. Vederbörande får dock, enligt § 

11 polislagen omhänderta någon i avvaktan på polismyndighetens beslut. 

I praktiken innebär det att polis tar med sig vederbörande till somatisk/ 

psykiatrisk akutmottagning för bedömning. Polisen är skyldiga att stanna 

kvar till dess att en legitimerad läkare har genomfört denna bedömning. 

I många fall kan både LPT § 47, första stycket, och andra stycket vara 

tillämpbart på samma patientgrupp. Detta innebär att det ibland kan bli 

diskussioner om huruvida sjukvård eller polis skall åberopa sin del av 

paragrafen för ett omhändertagande. Vi arbetar för att detta arbete skall 

präglas av just samverkan och att patientens bästa skall styra. 

Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård Svensk författningssamling 

1991:1991:1128 t.o.m. SFS 2022:703 - Riksdagen 

Övriga hotfulla situationer 

Observera att polisen bistår vid akut fara, oavsett om situationen faller 

under LPT eller inte. Detta oavsett var situationen uppstår – hemma hos 

patienten eller inom vården. Detta regleras av polislagen, § 10 och 13.  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19911128-om-psykiatrisk-tvangsvard_sfs-1991-1128
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19911128-om-psykiatrisk-tvangsvard_sfs-1991-1128
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Flödesschema: handräckning/vårdintyg 
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Allvarlig psykisk störning; för psykiatrin okänd patient 

Misstanke om räcker. 

Exempelvis psykotiska symtom, depression med suicidalitet, 

personlighetssyndrom med akut förhöjd suicidrisk, konfusion eller 

intellektuell funktionsnedsättning med allvarlig beteendestörning. 

Enbart demenssjukdom eller intellektuell funktionedsättning är aldrig i sig 

själv tillräckligt för att uppfylla kriterier för allvarlig psykisk störning. 

Som vi tidigare varit inne på; enbart somatiskt påverkad patient som inte 

önskar hjälp och som inte har någon symtomyttring som kan inge 

misstankar om en allvarlig psykisk störning har vi inget lagstöd för att 

begära biträde av polis (handräckning). 

Vid somatiskt påverkad patient med sekundär psykisk symtomyttring som 

kan misstänkas utgöra en allvarlig psykisk störning går det att begära 

handräckning. 

Polis, paragraf 47 

Se tidigare avsnitt i detta dokument. 

Handräckning; begäran av biträde av polis 

Se tidigare avsnitt i detta dokument. 

Vårdintyg 

Se tidigare avsnitt i detta dokument. 

PAP – prehospital akut psykiatri 

PAP-enheten, i dagligt tal ”psykiatriambulansen” är inte tillgänglig i hela 

regionen, och inte på dygnets alla timmar. PAP-enheten får sina uppdrag 

från SOS och kan sekundärt bli involverade av annan ambulans. Det 

sistnämnda kräver dock att ett ärende öppnas via SOS. 

PAP har tillgång till slutenvårdens journalsystem Melior, samt upprättar 

även journal i Melior. Besättningen i PAP-enheten består av en 

vidareutbildad ambulanssjuksköterska och en psykiatrisjuksköterska, den 

sistnämnda med möjlighet till delar av psykiatrins resurser. 

PAP-enheten har en förenklad rutin för begäran av handräckning. Läkare 

inom psykiatrin ger ett muntligt besked och en av enhetens sjuksköterskor 
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tar direkt kontakt med inre befäl. Blanketten för begäran av handräckning 

skrivs klart av psykiatrins läkare, och ges till polis efter att de anlänt till 

akutmottagningen. 

”Vanlig ambulans” 

Kontakt kan i undantagsfall tas telefonledes med psykiatrins akutmottagning 

för att rådgöra kring situationen (men inte det specifika patientfallet). För 

konsultation kring enskild patient ska kontakt tas med RLS, eller med PAP-

enheten (via SOS). 

Öppen psykiatrisk tvångsvård 

Sedan 2008 finns möjlighet att tvångsvårda under öppna vårdformer. 

Tvångsvården måste dock ha initierats i slutenvården. Öppenvården kan 

styras till att innehålla särskilda villkor rörande medicinering och kontakt.  

Möjligheterna till tvångsåtgärder inom öppenvården är dock mycket 

begränsade. Återintagning till sluten psykiatrisk tvångsvård är aktuellt vid 

försämring och om patienten motsätter sig vård. Detta kan ske akut eller 

planerat: 

• Akut: sker vid inskrivning via psykiatrisk akutmottagning eller 

kontakt med bakjour. 

• Planerat: ansvarig läkare lägger fram en skrivelse till 

förvaltningsrätten med ansökan om att dra in öppenvården. 

Möjlighet finns även att lägga in patienten frivilligt under en begränsad tid. 

Slutenvården sker då enligt HSL. 

Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård Svensk författningssamling 

1991:1991:1128 t.o.m. SFS 2022:703 - Riksdagen 26 §, 26 a §. 

  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19911128-om-psykiatrisk-tvangsvard_sfs-1991-1128
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19911128-om-psykiatrisk-tvangsvard_sfs-1991-1128


 

29 (52) 

Lagar inom socialtjänsten 

Socialtjänstlagen (SoL) 

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på 

annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för 

sin livsföring i övrigt. 

Grundregeln är att kommunen har ansvaret för varje person som vistas i 

kommunen. Verksamheten skall bygga på respekt för människors 

självbestämmande och integritet. Lagen ger inte kommunerna rätt att 

använda tvång. 

I socialtjänstlagen regleras bland annat rätten till hemtjänst, boendestöd och 

särskilt boende. 

Orosanmälan gällande barn som far illa 

Ambulanssjukvården kommer nästan dagligen i kontakt med ärenden som 

regleras av socialtjänstlagen. I lagens 14 kap, 1 § återfinns en mycket viktig 

anmälningsplikt: misstanke om att ett barn far illa. Detta kallas vanligtvis 

orosanmälan, även om begreppet som sådant inte återfinns i lagen. 

Medarbetare inom (bland annat) hälso- och sjukvård är skyldiga att genast 

anmäla till socialtjänsten om de inom sin verksamhet får kännedom om eller 

misstänker att ett barn far illa. Denna skyldighet är personlig, och kan inte 

delegeras. Vårdpersonal kan i dessa fall inte välja att vara anonyma. 

Anmälan görs till socialtjänsten i barnets hemkommun. Om man inte vet i 

vilken kommun barnet bor kan socialtjänsten, i den kommun som barnet 

vistas i, vara behjälplig.  

När en anmälan görs bör vårdnadshavarna i allmänhet informeras, men det 

är inte någon skyldighet. En utgångspunkt kan vara att förmedla att det finns 

en oro för barnet och att avsikten är att hjälpa och stödja hela familjen. 

Situationen kan dock vara mycket känslig och skyddsaspekten för barnet 

måste alltid beaktas. 

Anmälnings- och uppgiftsskyldigheten är en sekretessbrytande regel enligt 

10 kap, 28 § OSL. Mer om detta i avsnittet om OSL. 
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Vid misstanke om brott mot barn, till exempel övergrepp eller våld, bör 

vårdpersonal även göra en polisanmälan (även om det inte är en skyldighet). 

Sekretessen innebär inte ett hinder för vare sig vårdpersonal eller 

socialnämnden att polisanmäla vid misstanke om brott mot barn enligt 3 

kap. 4 kap. eller 6 kap. brottsbalken, dvs. brott mot barns liv och hälsa, 

frihet och frid samt sexualbrott samt och mot lagen om förbud mot 

könsstympning av kvinnor. Mer om detta i avsnittet om OSL. 

Socialtjänstlagen ger ingen möjlighet att anmäla oro för vuxen (som inte 

faller under de lagar som beskrivs nedan) på motsvarande sätt som för barn. 

Förutsatt att patienten lämnar sitt samtycke, kan däremot socialtjänsten i den 

kommun där patienten är bosatt kontaktas. 

Mer information finns i Region Skånes handlingsprogram om barn som far 

illa eller riskerar att fara illa. 

Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 

LVM är en lag som kompletterar socialtjänstlagen, när den som vårdas inte 

längre frivilligt kan medverka till behandling. Beslut om tvångsvård kan då 

beslutas av förvaltningsrätten enligt 5 § LVM. 

Lagstiftningen omfattar patienter med alkohol- och/eller narkotikamissbruk. 

Det är en tvångslag och en förutsättning för att den ska kunna tillämpas är 

att det föreligger allvarlig fara för patientens liv och hälsa på grund av 

missbruket, att frivilliga insatser är uttömda, och att vederbörande inte 

frivilligt medverkar till fortsatt behandling. 

Huvudansvaret för att ta hand om denna grupp patienter ligger på 

socialtjänsten, som vid behov gör en utredning för LVM. 

Sjukvården involveras på begäran av socialtjänsten för att skriva läkarintyg 

enligt LVM. Dessa läkarintyg kan bara utfärdas efter personlig kontakt med 

patienten, och sker oftast inte akut utan planerat.  

Akut omhändertaganden är mycket ovanliga och i dessa fall är sjukvården 

skyldiga att genomföra läkarbedömningen.  

Anmälningsskyldighet 

Läkare är skyldiga att anmäla behov av LVM i enlighet med 6 § LVM. 

Läkare i offentlig vård får därför lov att bryta hälso- och 

sjukvårdssekretessen med stöd av 10 kap. 28 § offentlighets- och 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-vardprogram---fillistning/barn-som-far-illa.pdf?highlight=barn+som+far+illa
https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-vardprogram---fillistning/barn-som-far-illa.pdf?highlight=barn+som+far+illa
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sekretesslagen (OSL), läkare i privat vård får göra detsamma med stöd av 6 

kap. 14 § patientsäkerhetslagen. 

Myndigheter som i sin verksamhet regelbundet kommer i kontakt med 

missbrukare är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de får 

kännedom om att någon kan antas vara i behov av vård enligt denna lag. 

Då det finns en anmälningsskyldighet, medger lagen att socialtjänsten kan 

kontaktas i akuta ärenden utan att detta är ett sekretessbrott. Omvänt kan 

Socialnämnden kontakta uppgiftslämnaren för kompletterande frågor, utan 

att detta är ett brott mot sekretessen. 

Hanteringen av patienter under LVM brukar vara en källa till missförstånd. 

Det är inte ett läkarbeslut, som vid till exempel LPT, att vårda en patient 

enligt LVM, utan det är socialnämnden som beslutar om omhändertagandet. 

Beslutet grundas däremot på en läkarbedömning, som kan vara initierad av 

antingen sjukvården, eller av socialnämnden. 

Vid sidan av läkares skyldighet att göra en anmälan till socialnämnden 

enligt 6 § LVM, har även övriga medarbetare inom den offentliga hälso- och 

sjukvården en möjlighet att lämna uppgifter till socialtjänsten ”om det 

behövs för att ge den enskilde nödvändig vård, behandling eller annat stöd 

och denne fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga 

lösningsmedel”, enligt 25 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen. 

Observera att denna möjlighet endast gäller anställda inom den offentliga 

hälso- och sjukvården och alltså inte anställda inom privat driven 

verksamhet. 

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall Svensk 

författningssamling 1988:1988:870 t.o.m. SFS 2019:357 - Riksdagen 

Lag med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU) 

I de fall där barn och ungdomar far illa i den miljö de vistas i kan 

socialnämnden efter utredning överlämna till förvaltningsrätten att fatta 

beslut om omhändertagande enligt LVU. 

Om åtgärder på frivillig basis inte fungerat kan det bli aktuellt med ett 

omhändertagande enligt LVU. Detta omhändertagande kan se ut på olika 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-vard-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-vard-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870
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sätt. Barnet kan placeras i ett familjehem och i dessa fall är lagen tillämplig 

fram till dess att barnet fyller 18 år. 

Alternativt kan barnet placeras på ett så kallat Hem för vård eller boende 

(HVB-hem), i de fall där extra insatser behövs. Det kan handla om 

destruktivt leverne, drogbruk, prostitution etc. Lagen är i dessa fall 

tillämplig upp till 20 års ålder. 

Valet av placering bygger alltid på en individuell bedömning utifrån den 

unges behov. 

För att omhänderta enligt LVU skall möjligheten till frivilliga insatser vara 

uttömda. Socialtjänsten ska alltså på goda grunder kunna anta att 

vårdnadshavare och/eller barnet inte samtycker till vården. Ytterligare ett 

krav för omhändertagande är att det finns en påtaglig risk för att barnets 

hälsa eller utveckling skadas. 

Om barnet behöver skyddas eller placeras akut och vårdnadshavare inte 

samtycker kan socialtjänsten besluta om ett omedelbart omhändertagande. 

Detta innebär att barnet tas om hand och omedelbart placeras, mot 

vårdnadshavarnas vilja. Socialnämnden har här möjlighet att begära biträde 

av polis vid själva omhändertagandet. Socialnämnden eller domstolen får 

även med stöd av 32 § LVU besluta om läkarundersökning av den unge 

samt utse läkare för undersökningen. 

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Svensk 

författningssamling 1990:1990:52 t.o.m. SFS 2022:955 - Riksdagen 

  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-199052-med-sarskilda-bestammelser-om-vard_sfs-1990-52
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-199052-med-sarskilda-bestammelser-om-vard_sfs-1990-52
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Lagar inom både sjukvård och 

socialtjänst 

Offentlighets- och sekretesslag (OSL) 

OSL reglerar myndigheters hantering av allmänna handlingar, tystnadsplikt 

för anställda samt begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar.  

OSL är uppbyggd kring så kallade skyddsvärda intressen, där vikten av att 

skydda dessa motiverar inskränkningar i exempelvis yttrandefriheten eller 

rätten att ta del av allmänna handlingar. 

Nedan följer en översiktlig beskrivning av sekretessen inom hälso- och 

sjukvården. Fördjupande information finns i Enhetens för Juridiks pm om 

Sekretess i hälso- och sjukvården. 

Centrala begrepp 

I OSL definieras betydelsen av nedanstående begrepp i lagens 3 kap. 1 §. 

Sekretess Ett förbud att röja en uppgift vare 

sig det sker muntligen, genom 

utlämnande av en allmän handling 

eller på något annat sätt. 

Sekretessreglerad uppgift En uppgift för vilken det finns en 

bestämmelse om sekretess 

Sekretessbelagd uppgift En sekretessreglerad uppgift för 

vilken sekretess gäller i ett enskilt 

fall. 

Sekretessbrytande bestämmelser En bestämmelse som innebär att en 

sekretessbelagd uppgift får lämnas 

ut under vissa förutsättningar. 

Sekretessgräns 

Förbudet att röja uppgifter som omfattas av sekretess gäller när det sker 

över den så kallade sekretessgränsen. Enligt OSL finns en sekretessgräns 

runt en myndighet, det vill säga gentemot alla som är utanför myndigheten 

(dock inte normalt sett till den uppgiften handlar om). I den mån en 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/2.-patientadministration/patientens-rattigheter/sekretess/sekretess-inom-halso-och-sjukvarden.pdf
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myndighet har olika verksamheter som arbetar självständigt, finns 

sekretessgränsen även mellan delarna. 

”En sekretessbelagd uppgift hos en myndighet får inte röjas för enskilda 

eller andra myndigheter om inte annat anges i OSL eller en förordning som 

lagen hänvisar till. Detta gäller också mellan olika verksamhetsgrenar inom 

en myndighet när de är att betrakta som självständiga i förhållande till 

varandra” (8 kap. 1 och 2 §§ OSL). 

I Region Skåne är all hälso- och sjukvårdsverksamhet samlad under hälso- 

och sjukvårdsnämnden, vilket innebär att det inte finns några 

sekretessgränser inom organisationen. Någon prövning enligt OSL behöver 

inte göras när uppgifter förs över mellan verksamheter, till exempel mellan 

en vårdcentral och ett sjukhus. 

Inre sekretess 

I avsnittet om Patientdatalagen (PDL) ovan behandlas ämnet inre sekretess. 

Inre sekretess har inget med sekretessområde att göra, utan reglerar hur man 

får bereda sig åtkomst till patientuppgifter inom en vårdgivare. Att en 

patientuppgift inte är sekretessbelagd för en anställd som arbetar inom ett 

sekretessområde i hälso- och sjukvården innebär alltså inte per automatik att 

den anställde får bereda sig åtkomst till uppgiften. 

Hälso- och sjukvårdssekretess, 25 kap § 1 OSL 

Hälso- och sjukvårdssekretessen gäller för alla patientuppgifter och 

utgångspunkten är att dessa uppgifter är sekretessbelagda så länge det inte 

säkerställt att uppgifterna får lämnas ut. 

Sekretess gäller inom hälso- och sjukvård för uppgift om den enskildes 

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

uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne 

lider men. ( 25 kap. 1 § OSL) 

Den som bryter mot regelverket om tystnadsplikt och sekretess kan dömas 

för brott mot tystnadsplikten. (20 kap § 3 BrB). 

För att kunna bryta hälso- och sjukvårdssekretessen krävs något av följande: 

1. Patienten ger sitt samtycke till ett utlämnande. 

2. En särskild sekretessbrytande bestämmelse är tillämplig. 

3. Att det efter en menprövning står klart att uppgifterna kan lämnas ut. 



 

35 (52) 

Ett samtycke skall alltid dokumenteras. Det måste inte vara ett uttalat 

samtycke. Samtyckesfrågan kan vara problematisk att hantera gentemot 

gruppen beslutsoförmögna patienter. Här kan viss vägledning ges via 

närstående eller ställföreträdande. Mer om samtyckesbegreppet finns i 

avsnittet om patientlagen ovan. 

Menprövning handlar om att utreda om den personliga integriteten kränks 

om uppgifterna lämnas ut. Utgångspunkten för menprövning är den 

enskildes egna upplevelse. 

Sekretessbrytande regler 

Flera bestämmelser i såväl offentlighets- och sekretesslagen som i annan 

lagstiftning ger hälso- och sjukvårdspersonal möjlighet, och i vissa fall 

skyldighet, att lämna ut sekretessbelagda uppgifter. 

Av 10 kap. § 28 OSL följer att sekretess inte hindrar att en uppgift lämnas ut 

till annan myndighet om uppgiftsskyldighet följer av lag och förordning. 

Om en annan myndighet begär att få ta del av sekretessbelagda uppgifter 

som finns hos sjukhuset ska dessa uppgifter lämnas ut förutsatt att en 

sekretessbrytande regel är tillämplig (6 kap. 5 § OSL) 

För att den sekretessbrytande bestämmelsen om uppgiftsskyldighet skall 

kunna tillämpas förutsätts att denna uppgiftsskyldighet är tydlig.  

Ansvaret att utröna om en sekretessbrytande regel är tillämplig ligger på den 

som lämnar ut uppgifterna, inte på dem som begär dem. Ta för vana att be 

om ett skriftligt förtydligande om en annan myndighet begär 

sekretessbelagda uppgifter utan att ange vilken sekretessbrytande regel som 

åberopas. 

Nedan följer ett urval av sekretessbrytande bestämmelser som den 

prehospitala vården kommer i kontakt med. 

Nödvändig vård, behandling eller annat stöd för vissa persongrupper 

”Sekretessen enligt 1 §, 2 § andra stycket och 3-5 §§ hindrar inte att en 

uppgift om en enskild eller närstående till denne lämnas från en myndighet 

inom hälso- och sjukvården till en annan sådan myndighet eller till en 

myndighet inom socialtjänsten, om det behövs för att ge den enskilde 

nödvändig vård, behandling eller annat stöd och denne 

1. inte har fyllt arton år, 
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2. fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga 

lösningsmedel, eller 

3. vårdas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 

eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. 

Detsamma gäller uppgift om en gravid person eller någon närstående till 

denne, om uppgiften behöver lämnas för en nödvändig insats till skydd för 

det väntade barnet.” 

25 kap. 12§ OSL 

Regeln innebär att när möjligheterna till samtycke är uttömda, får 

sekretessen brytas mot enskilds vilja för att möjliggöra nödvändig vård och 

behandling. Detta givet att förutsättningarna i lagen är uppfyllda. 

Lagmotiven är tydliga med att man alltid skall försöka få ett samtycke från 

den enskilde innan en sekretessbrytande regel åberopas. 

Motsvarande bestämmelse finns för socialtjänstens del i 26 kap. 9 § OSL.  

Regeln gäller endast utlämnande av uppgifter till annan myndighet inom 

offentligt bedriven hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Utlämnande med 

stöd av 25 kap. 12 § OSL får därför inte ske till exempelvis privata 

vårdgivare eller myndigheter som inte bedriver hälso- och sjukvård eller 

socialtjänst. 

Nödvändig vård, omsorg, behandling eller annat stöd när samtycke 
inte kan ges 

Ytterligare en bestämmelse i 25 kap. 13 § OSL kan vara aktuell i 

prehospitala sammanhang: 

”Om den enskilde på grund av sitt hälsotillstånd eller av andra skäl inte kan 

samtycka till att en uppgift lämnas ut, hindrar sekretess enligt 1 § inte att en 

uppgift om honom eller henne som behövs för att han eller hon ska få 

nödvändig vård, omsorg, behandling eller annat stöd lämnas från en 

myndighet inom hälso- och sjukvården till en annan myndighet inom hälso- 

och sjukvården eller inom socialtjänsten eller till en enskild vårdgivare eller 

en enskild verksamhet på socialtjänstens område” 

Denna sekretessbrytande bestämmelse gäller de grupper som av olika skäl 

inte kan lämna samtycke eller inte faller under LVM. Det kan handla om 

exempelvis demenssjukdom, kognitiv nedsättning eller psykisk störning. 
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För information kring anmälningsplikt och uppgiftsskyldighet gentemot 

socialnämnden avseende missbrukare, se avsnittet om LVM ovan. 

Nödvändigt utlämnande 

I 10 kap. § 2, OSL anges att ”Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas 

till en enskild eller till en annan myndighet, om det är nödvändigt för att den 

utlämnande myndigheten skall kunna fullgöra sin verksamhet”.  

Syftet med denna bestämmelse är att förhindra att sekretessregleringen 

omöjliggör för myndigheten att sköta sina uppgifter. Denna bestämmelse 

kan exempelvis möjliggöra att utlämna nödvändiga uppgifter till polisen vid 

brott mot den egna verksamheten, till exempel för att avhysa en utagerande 

patient eller polisanmäla en hotande eller våldsam patient. 

Sekretess gentemot brottsbekämpande myndigheter 

Huvudregeln är att sekretess gäller mellan hälso- och sjukvården och 

brottsbekämpande myndigheter, till exempel polisen. Det finns dock vissa 

sekretessbrytande regler: 

Frågor från polis om person som vistas på en sjukvårdsinrättning.  

Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga att lämna ut uppgiften om någon 

vistas på en sjukvårdsinrättning eller inte. Inga andra uppgifter, till exempel 

uppgifter om patientens hälsotillstånd, får lämnas ut med stöd av denna 

bestämmelse. 

Denna uppgiftsskyldighet regleras i patientsäkerhetslagen (6 kap. 15 §) och 

gäller både offentlig och privat vård. Exempel på uppgifter som måste 

lämnas ut är: 

• Om någon vistas på en särskild sjukvårdanrättning (och frågan är 

ställd från en domstol, en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, 

Säkerhetspolisen, Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket.  

• Behövs i verksamhet för personskydd 

• Behövs för en rättsmedicinsk undersökning.  

• Behövs för prövning av ngns lämplighet vad gäller att inneha 

körkort eller taxiförarlegitimation. 

Om personen som söks inte kan namnges bör ett tillförlitligt signalement 

eller liknande kunna uppges för personalen på sjukhuset.  



 

38 (52) 

Brott mot minderårig 

Enligt 10 kap. 21 § OSL får hälso- och sjukvårdspersonal lämna uppgift till 

Polismyndigheten eller en åklagarmyndighet om uppgifterna rör brott 

begånget mot någon som inte fyllt 18 år. 

Det skall då handla om brott enligt antingen 3, 4 eller 6 kapitlet brottsbalken 

eller brott mot förbud mot könsstympning av kvinnor. 

Bestämmelsen kan avse sekretessbelagda uppgifter om såväl misstänkta 

gärningsmän som brottsoffer och andra personer, så länge uppgiften angår 

misstanke om brott som riktats mot barn. 

Om förutsättningarna enligt ovan är uppfyllda kan hälso- och 

sjukvårdspersonal på eget initiativ ta kontakt med polis eller åklagare och 

lämna ut annars sekretesskyddade uppgifter. Bestämmelsen innebär dock 

ingen skyldighet för personalen att ta en sådan kontakt. 

Är förutsättningarna i bestämmelsen uppfyllda är hälso- och 

sjukvårdspersonalen däremot skyldig att på begäran av polis eller åklagare 

lämna ut annars sekretesskyddade uppgifter så länge uppgiften angår 

misstanke om brott som riktats mot barn (6 kap. 5 § OSL). 

Uppgifter som angår misstanke om ett begånget brott eller försök till 
brott 

Enligt 10 kap. 23 § OSL, får sekretessbelagda uppgifter utan hinder lämnas 

till polis, åklagare, Säkerhetspolisen eller någon annan myndighet som har 

till uppgift att ingripa mot brottet, om misstanken angår: 

• Fullbordat brott som ger minst ett års fängelse. 

• Försök till brott som ger minst två års fängelse. 

• Försök till brott som ger minst ett års fängelse, om gärningen 

innefattat försök till överföring av allmänfarlig sjukdom (som avses i 

1 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168)).  

Bestämmelsen avser sekretessbelagda uppgifter om såväl misstänkta 

gärningsmän som brottsoffer och andra personer. 

Uppgifter får lämnas utan hinder av sekretess både på polisens begäran och 

på personalens eget initiativ. Medarbetare inom hälso- och sjukvård är dock 

aldrig skyldiga att själva anmäla brottsmisstankar till polisen när det gäller 

redan begångna brott. 
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Om det råder tveksamhet kring rubricering och straffsats för en gärning kan 

det enligt bestämmelsens förarbeten vara lämpligt att rådgöra med polis 

eller åklagare. Genom att redogöra för omständigheterna utan att avslöja den 

enskildes identitet kan personalen med hjälp av polis eller åklagare ta 

ställning till om förutsättningarna för sekretessgenombrott föreligger utan 

att bryta sekretessen. 

Hälso- och sjukvårdspersonal är däremot skyldig att på begäran av polis, 

åklagare eller annan myndighet lämna ut annars sekretesskyddade uppgifter 

som rör till exempel misstanke om ett begånget brott i de fall 

förutsättningarna för sekretessgenombrott föreligger (6 kap. 5 § OSL). 

Den som tar emot en sådan begäran bör be om ett förtydligande – gärna 

skriftligt - avseende det lagrum som åberopas, samt vilken brottsrubricering 

som är aktuell.  

Om förfrågan kommer på telefon, ta för vana att motringa till växeln för den 

myndighet förfrågan kommer ifrån.  

Det är också viktigt att veta om misstanken avser ett fullbordat brott eller 

försök till brott eftersom detta påverkar vilket straffvärde (minst ett eller två 

års fängelse) som krävs för att sekretessen ska kunna brytas. 

Är man osäker på något av ovan, bör man be om viss betänketid för att 

rådgöra och överväga beslutet. 

Förhindra brott 

Alla, det vill säga även personal inom hälso- och sjukvården, har en 

skyldighet enligt 23 kap. 6 § brottsbalken (BrB), att anmäla eller annars 

avslöja vissa allvarliga brott som är ”å färde”, när det kan ske utan fara för 

honom/henne själv eller hans/hennes närmaste. 

Skyldigheten att avslöja brott uppkommer först när gärningen nått ett 

straffbart brottsstadium, det vill säga minst förberedelse eller stämpling till 

brottet. Ett brott kan anses vara ”å färde” till dess att brottet har avslutats.  

Har man fått vetskap om att en patient eller närstående till denne planerar ett 

allvarligt brott som till exempel bankrån, mord eller att allvarligt misshandla 

någon, är man alltså skyldig att i tid anmäla eller avslöja brottet. 

Den som underlåter att göra det kan enligt 23 kap. 6 § BrB dömas för 

underlåtenhet att avslöja brott. 
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Förestående eller pågående trafiknykterhetsbrott  

Det är tillåtet att utan hinder av hälso- och sjukvårdssekretessen lämna 

uppgifter till polisen om uppgiften behövs för att förhindra ett förestående 

eller pågående trafiknykterhetsbrott (10 kap. 19 § OSL). 

Det innebär att det är tillåtet att exempelvis ringa polisen om en berusad 

patient är på väg att lämna sjukhuset och det finns anledning att befara att 

denne kommer att köra bil. 

Det är däremot inte tillåtet att lämna ut uppgifter om en patient som 

misstänks ha kört alkoholpåverkad till sjukhuset, eftersom det då inte är 

fråga om ett förstående eller pågående brott. 

Förebygga brott i nära relation 

Vårdpersonal får bryta sekretessen och lämna uppgifter till polisen om man 

misstänker att patienten eller närstående till patient riskerar att bli utsatt för 

brott av en anhörig. Brottet ska vara enligt brottsbalkens 3, 4 eller 6 kapitel 

(brott mot liv och hälsa, brott mot frihet och frid samt sexualbrott). 10 kap. 

18 c § OSL. 

Förutsättningarna är att: 

• Straffet för brottet är minst ett års fängelse. 

• Uppgifterna man lämnar antas bidra till att förhindra brottet. 

• Att det inte för den enskilde är olämpligt att uppgifterna lämnas ut. 

Syftet med denna sekretessbrytande regel är att förebygga och förhindra att 

brott som till exempel mord, dråp, grov misshandel eller våldtäkt begås. 

Utgångspunkten är att det ofta går att se varningstecken i nära relationer 

innan brottet hunnit begås. Det är upp till hälso- och sjukvårdpersonal att 

efter en samlad bedömning avgöra om förutsättningarna för att bryta 

sekretessen är uppfyllda eller inte.  

Denna bestämmelse är en möjlighet, ingen skyldighet för sjukvårdens 

personal, så vida inte brottet omfattas av anmälningsplikten enligt 23 kap. 6 

§ BrB. Om däremot polisen inkommer med en begäran att ta del av 

uppgifter med stöd av denna bestämmelse är det en skyldighet att lämna ut 

uppgifterna. 
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Åberopa undantag för nödsituation 

I händelse av nöd kan det vara motiverat att lämna ut sekretesskyddade 

uppgifter för att avvärja fara för liv och hälsa, enligt nödrätten. Se vidare 

avsnittet om brottsbalken i detta dokument. 

Sekretess kring information om tidigare hot och våld 

Om uppgifter om tidigare hot och våld finns hos en annan vårdgivare än den 

som ambulans eller bedömningsbil tillhör, så kan dessa uppgifter endast 

lämnas ut efter att patienten samtyckt, eller att en menprövning genomförts. 

Det finns ingen sekretessbrytande tillämplig regel i dessa fall.  

Att kontakta anhöriga vid allvarlig händelse 

Det finns ingen sekretessbrytande regel i OSL som omfattar 

uppgiftslämnande till anhöriga. Däremot är verksamhetschef enligt 

sjukvårdsförordningen 4 kap 3 § ansvarig för att någon närstående 

omedelbart underrättas när en patient avlider eller en patients tillstånd 

allvarligt försämras. I praktiken är detta inte tillämpligt under den 

prehospitala vården, utan först efter att patienten anlänt till sjukhus.  

Innehav av skjutvapen 

En läkare som bedömer att en patient av medicinska skäl är olämplig att 

inneha skjutvapen, skall omedelbart anmäla detta till polismyndigheten där 

patienten är folkbokförd. Detta regleras i 6 § vapenlagen. 

Exempel på medicinska skäl är psykisk ohälsa, missbruk, demens, grava 

synfel eller neurologiska sjukdomar. 

Ingripande av djurskyddsskäl: Lex Maja 

Då hälso- och sjukvårdspersonal (eller personal inom socialtjänsten) 

påträffar djur som far illa, får de utan hinder av sekretess under vissa 

förutsättningar lämna uppgift som är nödvändig för ingripande till 

polismyndighet eller länsstyrelse. Detta regleras i OSL, 10 kap § 20. 

Detta är en möjlighet, ingen skyldighet. Situationen ska i första hand lösas 

tillsammans med djurhållaren. 

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Svensk författningssamling 

2009:2009:400 t.o.m. SFS 2022:1758 - Riksdagen 

Hänvisar till en mkt gedigen sammanställning avseende sekretess och 

sekretessbrytande bestämmelser- författat av Enheten för Juridik inom 

Region Skåne. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400
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sekretess-inom-halso-och-sjukvarden.pdf (skane.se) 

Polisens uppgifter 

Personal i prehospitalt arbete behöver ofta samverka med polisen. Polis och 

sjukvårdspersonal arbetar inom olika lagrum och förståelse för varandras 

juridiska befogenheter och begränsningar ökar möjligheterna till ett gott 

samarbete. 

I avsnittet om LPT ovan diskuteras biträde av polis ur sjukvårdens 

perspektiv. Detta avsnitt beskriver förutsättningarna för polisens arbete 

generellt. 

De allmänna principer som styr polisens befogenheter kan förenklat 

beskrivas i fyra punkter. Dessa punkter har sitt ursprung i flera olika lagar 

och ska i sammanhanget ses som generella och vägledande. 

1. Behovsprincipen - polisen får endast ingripa då det är nödvändigt, 

och verkningsfullt med tanke på det resultat som skall uppnås. 

2. Proportionalitetsprincipen - En åtgärd får vidtas mot en person 

bara om skälen för åtgärden uppväger de skadeverkningar som 

åtgärden innebär för den som drabbas. 

3. Legalitetsprincipen – ingen får straffas för en handling som vid 

tidpunkten inte var uttryckligen förbjuden i lag. 

4. Ändamålsprincipen – tvångsmedel får endast användas i det syfte 

som anges i lagen och lagen ska tillämpas efter det syfte som 

lagstiftaren hade vid lagens tillkomst. 

Polislagen (PL, ibland PolisL) 

Polislagen fastställer polisens uppgifter och befogenheter och innehåller 

grundläggande regler för hur polisen ska agera i vissa situationer, 

exempelvis vid omhändertagande av personer och i situationer med 

våldsanvändning. 

Våldsmonopol 

Termen våldsmonopol innebär att det är staten, genom särskilt utsedda 

organisationer som exempelvis polis eller militär, har ensamrätt på att utöva 

våld. Användningen av våld ska ske under befintliga lagar. 

Användning en av våld regleras i polislagens 10 §: 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/2.-patientadministration/patientens-rattigheter/sekretess/sekretess-inom-halso-och-sjukvarden.pdf
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En polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn 

till omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra en 

tjänsteåtgärd, om 

1. han eller hon möts med våld eller hot om våld […] 

3. det är fråga om att avvärja en straffbelagd handling eller en fara för liv, 

hälsa eller värdefull egendom eller för omfattande skada i miljön, […] 

4. polismannen med laga stöd skall avvisa eller avlägsna någon från ett 

visst område eller utrymme eller verkställa eller biträda vid 

kroppsvisitation, kroppsbesiktning eller annan liknande åtgärd, vid beslag 

eller annat omhändertagande av egendom eller vid sådan husrannsakan 

som avses i rättegångsbalken, […] 

7. åtgärden i annat fall är oundgängligen nödvändig för den allmänna 

ordningens eller säkerhetens upprätthållande och det är uppenbart att den 

inte kan genomföras utan våld.” 

Polisen får också belägga personer med fängsel 

”10 a § En polisman som omhändertar eller på annat sätt inskränker 

någons rörelsefrihet får belägga honom eller henne med fängsel 

1. om han eller hon uppträder våldsamt och det är absolut nödvändigt med 

hänsyn till hans eller hennes egen eller någon annans säkerhet till liv eller 

hälsa, eller 

2. vid förflyttning inom en förvaringslokal och vid transport eller annan 

vistelse utanför en sådan lokal, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl. Lag 

(2014:588).” 

Enligt paragraf 13;  

13§ Om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller 

utgör en omedelbar fara för denna, får en polisman när det är nödvändigt 

för att ordningen skall kunna upprätthållas, avvisa eller avlägsna honom 

från ett visst område eller utrymme. Detsamma gäller om sådan åtgärd 

behövs för att en straffbelagd handling skall kunna avvärjas.  

Är en åtgärd som avses i första stycket otillräcklig för att det avsedda 

resultatet skall uppnås, får personen tillfälligt omhändertas. 
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Det är värt att nämna att 13§ innebär att vid anträffande av en person som är 

uppenbart hotfull, och inte tydligt i omedelbart behov av sjukvård, kan 

denna paragraf åberopas.  

Då faller omhändertagandet således under polislagen och inte under LPT. 

Polislag (1984:387) Svensk författningssamling 1984:1984:387 t.o.m. SFS 

2022:1596 - Riksdagen 

Lag om omhändertagande av berusade 

personer m.m. (LOB) 

LOB ger polisen (och ordningsvakt som skyndsamt överlämnar till polisen) 

rätt att omhänderta berusade personer som inte kan ta hand om sig själva 

och/eller utgör en fara för sig själva eller andra. 

”1§ Den som anträffas så berusad av alkoholdrycker eller annat 

berusningsmedel att han inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en 

fara för sig själv eller någon annan får omhändertas av en polisman.” 

LOB kom till för att ge möjlighet att vid behov omhänderta personer på 

allmän plats som berusat sig så pass att de behöver vård. Om det finns 

behov, ska den omhändertagne så snart som möjligt undersökas av läkare. 

Polisen får också hålla kvar personer som omhändertagits med stöd av LOB. 

4§ LOB: 

”En omhändertagen person som inte bereds vård på sjukhus eller någon 

annan vårdinrättning, inte tas om hand på något annat sätt och som inte 

heller kan friges, får hållas kvar. Den omhändertagne får då tas i förvar om 

det är nödvändigt med hänsyn till ordning eller säkerhet.” 

Värt att notera är att det inte är inte olagligt att vara berusad och en person 

kan heller inte bli dömd för att ha blivit omhändertagen enligt LOB. 

Däremot kan upprepade omhändertagande under LOB få konsekvenser, då 

Trafikverket får notiser om detta och efter utredning kan återkalla körkort 

eller körkortstillstånd. 

En person kan inte omhändertas enligt LOB i sin egen eller annans bostad:  

”Anträffas någon där han eller någon annan har sin bostad, får han inte 

omhändertas enligt första stycket, 1 §” 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/polislag-1984387_sfs-1984-387
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/polislag-1984387_sfs-1984-387
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Kritik mot LOB 

LOB har kritiserats för att det är subjektiva bedömningar som ligger till 

grund för omhändertagandet och för att lagen tillämpats godtyckligt.  

Kritiker menar också att komplexiteten avseende missbruk har ökat 

betydligt sedan lagen trädde i kraft 1977. Flera dödsfall har inträffat i 

polisarrester efter missbedömning av hur pass intoxikerad vederbörande var. 

Det är anledningen till att allt fler patienter som omhändertas via LOB går 

via sjukvården, där vårdpersonal ibland kan få önskemålet att skyndsamt 

utesluta medicinska orsaker till patientens tillstånd, med stöd av 6 kap. 9 § 

patientsäkerhetslagen. 

Detta skall aldrig göras prehospitalt – det är svårt nog på sjukhus. Inte sällan 

blir dessa patienter kvar inom sjukvården, då det är svårt att veta vad de har 

tagit, och hur dessa medel interagerar med varandra. 

Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. Svensk 

författningssamling 1976:1976:511 t.o.m. SFS 2014:583 - Riksdagen 

Brottsbalken, 24 Kap; ”Om allmänna grunder för 

ansvarsfrihet” Nödrätt och Nödvärn 

 

Bestämmelserna om nödrätt (24 kap. 4 § BrB) innebär att den som handlar i 

nöd för att avvärja fara för liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av 

rättsordningen skyddat intresse, under vissa förutsättningar kan vara fri från 

ansvar.  

Det som är aktuellt inom vård och omsorg är främst fara för liv och hälsa.  

Dessa bestämmelser kan endast åberopas i undantagsfall, då handlingen 

varit nödvändig i den akuta situationen. Av det följer att åtgärder som faller 

under nödrätten aldrig kan vara planerade. Handlingen ska också stå i 

proportion till den fara som föreligger och situationen ska inte kunna lösas 

på ett mindre ingripande sätt. 

Handlingar som omfattar att ge vård utan patientens samtycke, för att 

avvärja akut och allvarlig fara, regleras i första hand av patientlagen 4 kap. 4 

§. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1976511-om-omhandertagande-av-berusade_sfs-1976-511
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1976511-om-omhandertagande-av-berusade_sfs-1976-511
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Bestämmelserna om nödrätten gäller inte speciellt för anställda inom hälso- 

och sjukvården, utan generellt för alla. Individen själv är ansvarig för sin 

handling; ansvaret kan alltså inte läggas över på organisationen. 

Situationer då nödrätten kan vara aktuell 

Om den som handlat i nöd ska vara fri från ansvar är en bedömning från fall 

till fall. Frågan om en anställd har använt sig av nödrätten eller inte blir 

aktuell först efter en polisanmälan.  

Då kan domstolen eller JO pröva om åtgärderna varit motiverade. Det är 

alltså inte den anställde, eller verksamheten, som kan avgöra om nödrätten 

har använts i en viss situation. 

Eftersom bedömningen sker av den enskilda situationen, går det inte att ge 

tydliga exempel på situationer då nödrätten kan tillämpas. Nedanstående 

punkter kan dock ge en fingervisning om vilka situationer det skulle kunna 

handla om. 

Att med våld eller tvång förhindra att  

• någon kastar sig ut från ett fönster eller en balkong 

• någon allvarligt skadar någon annan 

• någon är på väg ut i en starkt trafikerad gata 

• någon ger sig ut i tunna kläder och riskerar att frysa ihjäl. 

I samtliga situationer måste det finnas en verklig, allvarlig och 

överhängande fara för liv eller hälsa.  

Dokumentation 

 

I de fall man agerat i ovan nämnda situationer är det viktigt att det 

dokumenteras.  

Uppgifter kring åtgärder som vidtas eller inte vidtas med koppling till 

patientens vård och behandling dokumenteras i patientjournalen.  

Uppgifter som inte direkt eller indirekt kan kopplas till patientens vård och 

behandling ska dokumenteras på annat sätt, till exempel som en avvikelse. 

Som exempel kan nämnas när personal avstår från att ingripa i en situation 

enbart utifrån fara för sin egen säkerhet eller av personliga skäl 
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Nödvärn 24 Kap, § 1 BrB 

 

Nödvärn är en grund för ansvarsfrihet. 

Med nödvärn avses att avbryta en akut farlig situation, till exempel ett 

överhängande eller påbörjat angrepp på en person eller egendom. Sådana 

åtgärder är, om förutsättningarna enligt lagen är uppfyllda, inte brottsliga.  

Nödvärnsrätten kräver ett visst mått av proportionalitet, den som försvarar 

sig får inte använda mer våld än vad nöden kräver. 

Rätten till nödvärn gäller bara så länge angreppet pågår.  

Brottsbalken, 24 kap 1 §: 

”En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med 

hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och 

omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. 

Rätt till nödvärn föreligger mot 

ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom, 

[…]” 

I de fall någon använder sig av nödvärnsrätten, har också var och en som 

hjälper denne, samma rätt.  ”Ingripande av tredje part”, 24 kap 5§ BrB 

Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna - 

meddelandeblad (socialstyrelsen.se) 

BrB 4 Kap, §6 Hemfridsbrott och olaga intrång 

Enligt brottsbalken, 4 kap § 6, är det brottsligt att kvarstanna i bostad 

(hemfridsbrott) eller byggnad (olaga intrång) efter att man blivit ombedd att 

avlägsna sig. 

Den som olovligen tränger in eller stannar kvar i någon annans bostad eller 

annat liknande boende döms för hemfridsbrott till böter eller fängelse i 

högst ett år. För hemfridsbrott döms även den som olovligen tränger in eller 

stannar kvar i en trädgård, på en gårdsplan eller på en annan liknande 

plats som tillhör bostaden eller boendet. 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2013-12-34.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2013-12-34.pdf
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Den som i annat fall än som avses i första stycket obehörigen tränger in 

eller stannar kvar i en byggnad eller ett fartyg, på en gårdsplan eller på en 

annan liknande plats döms för olaga intrång till böter eller fängelse i högst 

ett år. 

Hemfridsbrott avser såväl inbrott som situationer då en gäst inte vill 

avlägsna sig. Som bostad räknas en plats som är bebodd och kan således 

även avse till exempel en sommarstuga eller ett tält. I de fall då flera 

personer tillsammans bor i en bostad, räcker det med att en av dessa ber en 

gäst som ej bor där att ge sig av och denne person vägrar, för att det skall 

anses som hemfridsbrott. 

För att ha mandat för att be er lämna, behöver vederbörande vara 

folkbokförd på adressen. Det kan inte kontrolleras.  

Olaga intrång avser i huvudsak en plats där någon arbetar. 

Hemfridsbrott vid prehospitalt arbete 

Att den som befinner sig i någons hem arbetar inom vården och/eller vid en 

myndighet – inklusive Polismyndigheten – påverkar inte rätten för någon 

som är folkbokförd på adressen att be personen i fråga att avlägsna sig. 

I vissa fall är det möjligt att åberopa nöd, enligt brottsbalken 24 kap, 4 §: 

Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom, eller något annat viktigt 

av rättsordningen skyddat intresse. 

I kommentaren till lagtexten, måste det finnas ett behov av nödhandlingen, 

den måste avse att avhjälpa nöden. Att i preventivt syfte undanröja en 

eventuell framtida nödsituation, har ansetts oförsvarligt. 

Blåljussabotage, brottsbalken 13 kap, § 5c 

Lagen om blåljussabotage syftar till att skydda polis, räddningstjänst och 

ambulans när de utför sitt arbete. Regleringen ligger i brottsbalken 

tillsammans med det som kallas för de allmänfarliga brotten, tex mordbrand, 

kapning och flygplatssabotage. 

Bakgrunden till lagen, som infördes den 1 januari 2020, är ett behov av en 

mer allmänt hållen och övergripande lag för att blåljuspersonal inte ska 

hindras i sitt arbete.  
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Innan införandet av denna lag åberopades flera lagar som var svårare att 

tillämpa.  

Den som angriper eller på annat sätt stör polisverksamhet, räddningstjänst 

eller ambulanssjukvård genom att använda våld eller hot om våld mot 

verksamhetens personal eller mot  personer som bistår verksamheten, 

tillgripa eller skada fordon eller annat hjälpmedel som används eller ska 

användas i verksamheten, eller vidta annan otillbörlig åtgärd döms, om 

gärningen är ägnad att allvarligt försvåra eller hindra 

utryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet, för sabotage 

mot blåljusverksamhet till fängelse i högst fyra år.” 

BrB 13 kap , § 5C 

Blåljussabotage är inte ett oaktsamhetsbrott, det vill säga att det krävs 

uppsåt att hindra blåljuspersonalens verksamhet. Saknas uppsåt att försvåra 

eller hindra verksamheten räknas det inte som sabotage enligt 

blåljussabotagelagen.  

Blir man dömd för brottet sabotage mot blåljusverksamhet är straffet för 

detta i de flesta fall fängelse. Straffskalan för ”normalgraden” är fängelse 

upp till 4 år. Vad gäller ”grovt sabotage” är straffskalan upp till livstid. 

Grovt sabotage skulle kunna vara framkallad fara för flera människoliv. 

Brottsbalk (1962:700) Svensk författningssamling 1962:1962:700 t.o.m. 

SFS 2022:1519 - Riksdagen 

Särskilda patientgrupper 

Barn 

Om barn som patientgrupp finns tidigare skrivet ett stycke under Barn och 

samtycke samt i avsnittet om Socialtjänstlagen. Denna del kompletterar det 

som inte redan täckts in.  

Utgångspunkten när barn vårdas är att utgå från barnets bästa. Denna 

skyldighet har både vårdnadshavare och de som vårdar barnet. 

Vårdnadshavarna har som huvudregel rätt - och skyldighet - att bestämma i 

frågor som rör barnets personliga angelägenheter, men ska i takt med 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700
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barnets ålder och utveckling ta större hänsyn till barnets synpunkter och 

önskemål. Detta regleras i föräldrabalken. 

Anses barnet efter en mognadsbedömning ha viss bestämmanderätt över 

sina personliga angelägenheter, får barnet anses dela bestämmanderätten 

tillsammans med barnets vårdnadshavare och kan slutligen bestämma 

självständigt i vissa frågor. Detta innebär att samtycke till vård i vissa fall 

krävs av både barnet och vårdnadshavarna, eller av enbart barnet. 

Det innebär att om vårdpersonal och föräldrar är överens om vad som är 

bäst för barnet, kan vårdpersonal i någon mening utföra vård av barn under 

tvång, i de fall då barnet inte anses tillräckligt moget att bestämma i den 

aktuella frågan. 

Vård av barn mot föräldrarnas vilja 

Det går omvänt också att vårda ett barn som medger vård mot barnets 

vårdnadshavares vilja, förutsatt att barnet anses tillräckligt moget och 

vårdpersonalen anser att det är för barnets bästa. 

På samma sätt som för vuxna, kväs inte samtycke för att utföra hälso- och 

sjukvård som syftar till att avvärja akut fara som hotar patientens liv eller 

hälsa och patientens vilja på grund av medvetslöshet eller någon annan 

orsak inte kan utredas. (4 kap, 4§ Patientlagen). 

Spärr av journal 

En vuxen patient äger rätt att spärra sin journal. Vårdnadshavare har dock 

enligt PDL inte rätt att spärra sitt/sina barns journaler. Detta för att hälso- 

och sjukvårdspersonal skall kunna upptäcka och anmäla om barn far illa.  

Socialnämnden kan besluta om att tvångsomhänderta barnen för att 

säkerställa att barnet får den vård som behövs. (2 och 6 §§ lag (1990:52) 

med särskilda bestämmelser om vård av unga, (LVU)  

Socialnämnden kan även ingripa då vårdnadshavarna inte fullföljer sin 

skyldighet att tillgodose barnets behov av nödvändig sjukvård. Enligt 

föräldrabalken kan socialnämnden ingripa och besluta att ett barn kan få 

vård utan den ena vårdnadshavarens samtycke. Socialnämnden kan då ta 

över den ena vårdnadshavarens beslutsrätt i en specifik fråga. Samma 

gäller om vårdnadshavaren håller sig undan och inte går att få tag på.  

Varken barn eller vårdnadshavare kan motsätta sig vård om barnet vårdas 

enligt smittskyddslagen eller är på vårdintyg. Observera att när vård sker 
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under tvång (LPT, LVM), måste ändå i många fall samtycke inhämtas då 

det gäller vård av somatisk karaktär, precis på samma sätt som när patienten 

är vuxen. 

Det går oftast heller inte att tacka nej till vård om barnet vårdas enligt LVU. 

Om barnet är placerat enligt LVU tar socialnämnden vanligtvis över 

bestämmanderätten avseende umgänge och frågor som rör hälsa och 

sjukvård. Kontroll med socialtjänst vem som har beslutanderätt måste ske. 

Barn som söker hälso- och sjukvård – Meddelandeblad (socialstyrelsen.se) 

Demens 

Begreppet beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom 

omfattar agitation och aggressivitet vid demens. Symtomen är ofta en 

reaktion på en oförmåga att kunna bearbeta information och förmedla sig, 

och ställer stora kvar på omhändertagande och personal. 

En akut försämring vid en demensjukdom härrör ofta från associerade 

somatiska symtom, snarare än en försämring av grundsjukdomen.  

Sjukvården förväntas klara av denna patientgrupp inom ramen för HSL och 

inte inom tvångsvårdslagstiftningen. I enstaka, ovanliga fall kan det dock 

komma att bli aktuellt med tvångsvård, då risk för allvarlig skada föreligger 

vid utebliven vård. 

Om en demenspatient blir tilltagande våldsam och farlig och ej kan 

samverka till behandling bör vårdintygsbedömning göras. En dement patient 

utan allvarlig beteendestörning är i stort sett aldrig aktuell för psykiatrisk 

tvångsvård. 

Demens och samtycke 

Demenssjukdomar är permanenta och inte sällan progressiva. Den 

beslutsoförmåga som finns i denna grupp är således inte övergående, om 

något så är den möjligen accelererande.  

Det är svårt att definiera var gränsen går mellan frivillig vård och 

tvångsvård när det gäller gruppen patienter med demens. 

Sammanfattningsvis har tvång- och begränsningsåtgärder inom vård och 

omsorg av personer med demenssjukdom i princip aldrig stöd i lag.  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2020-12-7117.pdf
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Huvudfrågan är om den demenssjuka patienten är kapabel att ge ett 

samtycke eller inte. Såväl juridiskt som vårdetiskt, är det lätt att hamna i 

gråzoner. Som vid alla svåra medicinska avvägningar, gäller tydlighet vid 

dokumentation. 

Exempel 

Påtvingat kroppsligt ingrepp 

Med påtvingat kroppsligt ingrepp avses i första hand våld men hit hör även 

läkarundersökningar, mindre ingrepp som vaccineringar och 

blodprovstagning samt liknande företeelser som faller under beteckningen 

kroppsbesiktning. 

Tvångsmedicinering är ett påtvingat kroppsligt ingrepp och kräver därmed 

lagstöd för att vara tillåten. Att dölja medicin i mat och dryck saknar stöd i 

lagen. 

Frihetsberövande 

Med frihetsberövande avses bland annat fall då någon förhindras från att 

förflytta sig utanför ett rum eller annat relativt starkt begränsat område. Det 

kan röra sig om larm eller sänggrindar. Begränsningarna får inte gå utöver 

vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som föranlett dem. 

Förutom i de undantagsfall då LPT kan tillämpas i förhållande till 

demenssjuka finns i princip inget stöd i lagen för att frihetsberöva eller 

använda andra tvångsåtgärder mot individer i denna grupp. 

 

Blanketter 
Begäran om biträde (vardgivare.skane.se) 

 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/ambulanssjukvard/blanketter/begaran-om-bitrade.pdf

