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Summary  
This paper discusses two much-disputed acts, act (1991:1128) regarding 

psychiatric custodial care and act (1988:870) regarding care for substance 

abusers. The purpose of the paper has primarily been to investigate how 

people, who are simultaneously suffering from a mental illness while having 

succumbed to a substance abuse of any kind, are treated in custodial care. 

Secondarily its purpose is to examine the demarcation in the juridical 

criteria regarding custodial care for people suffering from mental illness and 

substance abusers respectively. 

 

The paper consists of a descriptive part which is instituted with the 

prerequisites necessary to enforce custodial care under the above mentioned 

acts. Following this are parts discussing how the demarcation is viewed in 

the preparatory work, a governmental investigation regarding the difficulties 

with the arising interaction between these acts and finally and short review 

about the collaboration between social services and the institutes responsible 

for psychiatric care. Succeeding this descriptive part is a presentation of the 

results drawn regarding the demarcation of the two acts and the possible 

problems that can arise when a person is in need of custodial care resulting 

from both mental illness and substance abuse. 

 

The results that have emerged indicate that there is a deficiency of objective 

regulations, namely recounted diagnoses and time limits in the requisites. 

This, however, is necessary for security of person in every individual case. 

The issues appear when the combination of deficient objective regulations 

and split head authority in some cases lead to both instances pushing 

responsibility unto each other, forgetting their duty to the patient. 
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Sammanfattning  
Föreliggande uppsats behandlar två omdiskuterade lagar, lag (1991:1128) 

om psykiatrisk tvångsvård (LPT och lag (1988:870) (LVM) om missbrukare 

i vissa fall. Syftet med uppsatsen har främst varit att utreda hur personer 

som lider av både en psykisk störning och ett missbruk behandlas inom 

tvångsvården. Det har också varit att utreda gränsdragningen i de rättsliga 

kriterierna för psykiatrisk tvångsvård och tvångsvård av missbrukare. 
 
Uppsatsen består av en deskriptiv del som inleds med förutsättningarna för 

tillämpning av LPT respektive LVM. Efterföljande del behandlar synen på 

hur gränsdragningen ser ut i förarbetena, en statlig utredning rörande 

problematiken med samspelet mellan lagarna och avslutningsvis en kortare 

redogörelse om samverkan mellan socialtjänst och psykiatri. Slutligen 

redovisas slutresultatet hur gränsdragningen mellan LPT och LVM ser ut 

samt vilka eventuella problem som finns när en patient lider av både 

missbruksproblematik och psykisk störning.  

 

Resultaten som framkommit tyder på att det finns brist på konkreta 

bestämmelser i form av uppräknade diagnoser och tidsgränser i rekvisiten. 

Detta är dock nödvändigt för att kunna göra en rättssäker bedömning i varje 

enskilt fall. Problemet med detta är att bristen på konkreta bestämmelser i 

kombination med att huvudmannaskapet är delat bidrar till ett ingen av 

huvudmännen känner något primärt ansvar för patienten och skjuter över 

ansvaret på varandra.  
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1   Inledning    

1.1   Bakgrund    
Tvångsvård är ett omdiskuterat ämne och blir ofta föremål för debatt, såväl 

medialt som hos den medicinska professionen. En anledning till det kan 

vara att det innebär en inskränkning av grundläggande mänskliga fri- och 

rättigheter att ge någon vård emot dennes vilja. En annan anledning är 

förmodligen för att tvångsvården berör två mycket utsatta grupper i 

samhället, missbrukare och psykiskt sjuka. 

 

Personer med ett svårt missbruk lider inte sällan av samsjuklighet, dvs. att 

det vid sidan om missbruket finns en allvarlig psykisk störning.1 De som 

lider av samsjuklighet är ännu mer utsatta än de personer som enbart har en 

psykisk störning, eller enbart missbruksproblematik. Den senaste tiden har 

brister i omhändertagandet av personer som lider av missbruk eller beroende 

och samtidigt har annan psykisk problematik uppmärksammats i media. 

 

Den 7 november 2018 sände Uppdrag granskning ett gripande reportage om 

Sanne i SVT, som både är missbrukare och lider av psykiska problem. I 

reportaget ”Vem kan rädda Sanne?” skildras Sannes lidande, där hon sedan 

2016 tagits in för psykiatrisk tvångsvård 21 gånger, men sedan släppts ut 

igen utan att få någon fungerande behandling. Hon har blivit utsläppt till 

livet på gatan med droger, hemlöshet och sexuella övergrepp. Vad som är 

anmärkningsvärt i reportaget är att de ansvariga inom vården följer alla 

lagar och regler, trots det så riskerar Sanne att dö i brist på 

omhändertagande. 

 

Det var främst Uppdrag gransknings reportage om Sanne som väckte mitt 

intresse till en närmare inblick i samspelet mellan den psykiatriska 

tvångsvården och tvångsvård av missbrukare, vilka som ska vårdas enligt 

                                                
1 Se SOU 2011:35 s. 619. 
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respektive lag och lagstiftningens roll till att omhändertagandet av samsjuka 

i vissa fall brister. 

 

1.2   Syfte  och  frågeställningar    
Uppsatsens syfte är att undersöka hur synen på personer med samsjuklighet 

ser ut inom tvångsvården. Det är också att undersöka ifall det finns en brist i 

lagstiftningens utformning, samt om det finns möjlighet till förbättring. Den 

övergripande frågeställningen är därför att reda ut gränsningsdragningen 

mellan de båda tvångsvårdslagarna lag (1991:1128) om psykiatrisk 

tvångsvård (LPT) och lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 

(LVM), och belysa den oklarhet som eventuellt föreligger för personer med 

samsjuklighet. Av den anledningen är det naturligt att ämnet analyseras från 

ett rättssäkerhetsperspektiv och ett kritiskt perspektiv i övrigt.  

 

För att kunna besvara uppsatsens syfte behöver först förutsättningarna för 

att kunna tillgripa tvångsvård enligt LPT och LVM utredas. Följande 

frågeställningar har därefter formulerats: 

•   Vilka är förutsättningarna för vård enligt 3 § LPT? 

•   Vilka är förutsättningar för vård enligt 4 § LVM? 

•   Hur ser gränsdragningen ut mellan LPT och LVM? 

 

1.3   Metod  och  material    
För att besvara ovanstående frågeställningar har rättsdogmatisk metod 

använts. Denna metod innebär att använda sig av de olika elementen i 

rättskälleläran såsom lagstiftning, rättspraxis, förarbete och doktrin, samt 

analysera dessa så att slutresultatet får antas spegla innehållet i gällande rätt, 

eller hur rättsregeln ska uppfattas i ett visst sammanhang.2 Eftersom denna 

uppsats syfte främst är att belysa gällande rätt så har jag använt mig av den 

rättsdogmatiska metoden. 

 
                                                
2 Se Nääv och Zambori (2018) s. 26.  
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Det material jag har tagit del av för den deskriptiva delen är författningstext, 

främst LPT och LVM, men även annan lagstiftning som hälso- och 

sjukvårdslag (2017:30) (HSL) och socialtjänstlag (2001:453) (SoL), samt 

förarbeten till respektive lag. Jag har även kompletterat med doktrin och 

artiklar för att skapa en bild av hur ämnet diskuteras inom vetenskapen. Jag 

har inte tagit del av vägledande avgörande eller andra rättsfall, eftersom det 

inte funnits något av betydelse för min frågeställning. Det jag har använt är 

ett beslut från Justitieombudsmannen (JO), för att exemplifiera ett 

föreliggande problem.  

 

Missbruksutredningens betänkande ”Bättre insatser för missbruk och 

beroende” uppmärksammade problematiken med samsjuklighet inom 

vården och har varit central för uppsatsen.3 Trots att betänkandet aldrig 

ledde till någon ny lagstiftning, så har utredningen varit central för 

diskussionen om gränsdragningen mellan LPT och LVM. 

 

1.4   Forskningsläge    
Det finns olika typer av undersökningar rörande psykiatrisk tvångsvård och 

tvångsvård av missbrukare. Främst vill jag belysa Moa Kindström Dahlins 

avhandling från 2014, där hon granskar psykiatrirätten ur ett 

rättighetsperspektiv, och Ewa Gustafssons avhandling från 2001 där hon 

granskar missbrukarens ställning i rättsstaten. I båda verken diskuteras kort 

gränsdragningen mellan LPT och LVM.  

 

De senaste åren har även samsjukligas situation blivit ett mer omdiskuterat 

ämne inom vetenskapen. Lotta Vahlne Westerhäll, professor i offentligrätt 

vid Göteborgs universitet, har i Nordisk Socialrättslig Tidskrift Nr 13-14 

skrivit en artikel om samverkan mellan psykiatri och socialtjänst inom 

tvångsvården. Elina Ahlqvist har år 2013, då studerande vid Uppsala 

universitet, upprättat ett examensarbete om tvångsvård av missbrukare med 

psykiska störningar som befinner sig i gränslandet mellan LVM och LPT. 
                                                
3 Se SOU 2011:35. 
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1.5   Avgränsningar    
Det finns andra tvångsvårdslagar som kan vara tillämpliga för missbrukare 

med psykiska störningar, exempelvis lagen (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen (1991:1129) om 

rättspsykiatrisk vård (LRV). Uppsatsen har avgränsats från att behandla 

dessa lagar och behandlar enbart LPT och LVM, dels på grund av 

utrymmesskäl, dels på grund av personliga intresseavvägningar. 

 

Det finns två varianter av psykiatrisk tvångsvård, sluten psykiatrisk 

tvångsvård och öppen psykiatrisk tvångsvård. Den senare är en ny variant 

av psykiatrisk tvångsvård som infördes år 2008.4 Sluten psykiatrisk 

tvångsvård betecknas enligt 2 § första stycket LPT av vård som ges när 

patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning. Uppsatsen behandlar endast 

sluten  psykiatrisk tvångsvård och därmed avgränsat mot öppen psykiatrisk 

tvångsvård. Det följer av 2 § första stycket LPT att vården alltid ska inledas 

i form av sluten psykiatrisk tvångsvård och patienten måste därför i ett 

inledande skede vara tvungen att uppfylla förutsättningarna för sluten 

psykiatrisk tvångsvård, därför har denna avgränsning gjorts. 

 

1.6   Definitioner    

1.6.1   Psykisk  störning    
Inom psykiatrin används främst begreppet psykisk störning, och vad som 

utgör en sådan bestäms inom olika klassificeringssystem. Det betecknas ofta 

som ett tillstånd där avvikelser i beteenden eller upplevelser förekommer i 

någon form.5 Inom ramen för denna uppsats kommer det juridiska  

begreppet allvarlig psykisk störning vara av betydelse, vilket senare 

kommer redogöras. Enbart begreppet psykisk störning redogörs kort för att 
                                                
4 Se närmre om möjligheten till denna vårdform i prop. 2007/08:70 s. 145.  
5 Se Ottosson (2009) s. 12 ff.  
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få en bättre uppfattning av allvarlig psykisk störning senare i 

framställningen. 

1.6.2   Missbruk  och  beroende    
Närmare definitioner av missbruk saknas inom det sociala området i SoL 

och LVM, det finns ingen entydig juridisk definition. Inom det medicinska 

området definieras begreppet av upprepande användning av visst medel som 

kan medföra problem av social eller legal karaktär samt ett omdömeslöst 

risktagande. Användningen ska vara fortsatt trots de återkommande 

problemen. För att tillståndet ska klassas som ett beroende krävs, utöver 

missbruksfaktorerna, också att abstinenstillstånd när användningen upphör, 

en ökad tolerans och att betydande del av livet går åt för att skaffa fram 

medlet.6 Inom ramen för uppsatsen kommer begreppen missbrukare och 

missbruk omfattade tillstånd av både missbruk av beroende. 

1.6.3   Samsjuklighet    
Samsjuklighet är ett centralt begrepp för framställningen, och det är därför 

behövligt att redogöra vad som menas med begreppet inom ramen för 

uppsatsen. Samsjuklighet är inte ett juridiskt begrepp, men det återfinns i 

både juridisk doktrin och förarbeten. I denna uppsats kommer begreppet 

samsjuklighet att ha samma betydelse som Socialstyrelsen använder sig av i 

riktlinjerna från 20157, när en person har både ett diagnostiserat missbruk 

eller beroende och någon form av psykisk störning.8 

 

1.7   Disposition  
Uppsatsen inleds med en översiktlig presentation av den frivilliga vården 

enligt HSL och SoL samt deras förhållande till tvångsvårdslagarna LPT och 

LVM. Grundläggande fri- och rättigheter som är av betydelse för uppsatsen 

kommer också presenteras kort. I följande kapitel kommer förutsättningarna 

för vård enligt LPT och LVM att presenteras, därefter ett kapitel med 
                                                
6 Se SOU 2011:35 s. 508 f.  
7 Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, 2015.  
8 Socialstyrelsen (2015) s. 9.  
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gränsdragningsproblematiken.  Uppsatsen avslutas med en analys av 

materialet och de slutsatser som jag har kommit fram till. 
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2   Uppsatsens  rättsliga  
utgångspunkter    

2.1   Fri-  och  rättigheter    
Enligt 2 kap 6 § Regeringsformen (1974:152) (RF) är varje medborgare 

skyddad gentemot det allmänna mot påtvingat kroppsligt ingrepp, utöver de 

bestämmelser som finns mot dödsstraff i 5 och 4 §§ i samma kapitel. Varje 

medborgare är även skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och 

liknande intrång liksom mot undersökning av brev eller annan förtrolig 

försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal 

eller annat förtroligt meddelande. Utöver detta är varje medborgare också 

skyddad mot frihetsberövande och i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta 

sig inom riket och lämna detta, enligt 2 kap 8 § RF. Rättigheterna i 2 kap 6 

och 8 §§ RF får begränsas genom lag, vilket framgår av 2 kap 20 § RF och 

en sådan begränsning får endast göras för att tillgodose ändamål som är 

godtagbara i ett demokratiskt samhälle. I LPT och LVM ges sådant lagligt 

stöd för inskränkning av dessa rättigheter.  

 

2.2   Kort  om  den  svenska  sjukvården    
Den svenska vården regleras i huvudsak av HSL,  en ramlag som omfattar 

all hälso- och sjukvård. Enligt 5 kap 1 § 3p. HSL ska det erbjudas en vård 

som bygger på respekt för patientens självbestämmande och integritet. 

Frivillighet är således en grundläggande princip för all hälso- och sjukvård 

och eftersom tvångsvård är vård som sker utan individens samtycke blir det 

ett avsteg från denna princip. Föreskrifterna i HSL gäller för all psykiatrisk 

vård, och enligt 1 § LPT ger den lagen kompletterande föreskrifter om 

psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång. LPT 

är således en medicinsk vårdlag som är underordnad HSL och med 

landstingen som huvudmän.9 

                                                
9 Se Vahlne Westerhäll (2017) s. 157.  
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De krav som uppställs i RF för att ett frihetsberövande och kroppsliga 

ingrepp ska anses ske lagligen, samt inskränkning i frivillighetsprincipen 

tillgodoses i LPT, genom dess detaljerade regler, avseende såväl materiella 

som formella rekvisit.10 Ändamålet med psykiatrisk tvångsvård är att se till 

att den som har ett oundgängligt behov av psykiatrisk heldygnsvård på en 

sjukvårdsinrättning blir i ett skick att frivilligt kunna medverka till fortsatta 

stöd- och behandlingsinsatser, vilket uttryckligen framgår i 2 § andra stycket 

LPT. 

 

Villkoren för psykiatrisk tvångsvård är utformade med syfte att begränsa 

tvångsvårdstillämpningen till vad som är oundgängligen nödvändigt.11 

Närmre detaljer kring de olika förutsättningarna för tvångsvård kommer 

senare i framställningen. 

 

2.3   Kort  om  svenska  bestämmelser  för  
sociala  insatser  

SoL innehåller bestämmelser på det sociala vårdområdet och innefattar bl.a. 

regler om socialtjänstens uppgifter inom missbruksvården. SoL är en ramlag 

som enligt dess portalparagraf, 1 kap 1 §,  grundar sig på främja människors 

ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsförhållanden och aktivt 

deltagande i samhället.12 

 

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får 

det stöd och den hjälp som de behöver, och en av socialtjänstens viktigaste 

utgångspunkter är att deras insatser ska bygga på frivillighet och 

självbestämmande, vilket framgår av 2 kap 1 § SoL. Enligt 3 kap 7 § SoL 

ska kommunen arbeta för att förebygga och motverka missbruk, och enligt 5 

kap 9 § SoL aktivt verka för att den enskilde får den hjälp och det stöd som 

denne behöver för att komma ifrån missbruket. Det är alltså kommunen som 
                                                
10 Se Kindström Dahlin (2014) s. 180. 
11 Se bl.a. Socialstyrelsen (2015) s. 14.  
12 Se Lundgren och Sunesson (2019) s. 21 f.   
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har ett särskilt ansvar för missbruks- och beroendevården, i egenskap av 

huvudman för socialtjänsten.13 För missbrukare är således frivilliga insatser 

huvudregeln. Om en person med missbruksproblematik inte frivilligt vill 

genomgå vård och behandling för sitt missbruk kan denne bli föremål för 

tvångsinsats enligt LVM, om lagens förutsättningar är uppfyllda.14 

 

Syftet med tvångsvård av missbrukare framgår uttryckligen i 3 § LVM och 

det innebär att man genom nödvändiga insatser ska motivera missbrukaren 

så att denna kan antas vara i stånd att frivilligt medverka till fortsatt 

behandling och ta emot stöd för att kunna komma ifrån sitt missbruk. Detta 

innebär både ett kortsiktigt mål, motivera personen till vård, och ett 

långsiktigt mål, bli fri från missbruk.15 

                                                
13 Se Vahlne Westerhäll (2017) s. 163. 
14 Se SOU 2011:35 s. 607. 
15 Se SOU 2011:35 s. 607.    
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3   Förutsättningar  för  
tvångsvård    

3.1   Psykiatrisk  tvångsvård    
Grundförutsättningarna för att kunna tillgripa psykiatrisk tvångsvård finns i 

3 § LPT: 

 
”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 motsätter sig sådan 

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

tillstånd finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges med hans 

eller hennes samtycke. 

 

Tvångsvård får inte ges om patientens psykiska störning enligt första stycket 

utgör enbart en utvecklingsstörning. 

 

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

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

säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.” 

 

Paragrafen kan sammanfattas i 3 kriterier som alla måste vara uppfyllda för 

att tvångsvård av en patient ska vara möjlig. Patienten ska lida av en 

allvarlig psykisk störning, ha ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård 

som inte kan tillgodoses på andra sätt än att denne är intagen på en 
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sjukvårdsinrättning. Vidare måste patienten motsätta sig vården eller pga. 

sitt psykiska tillstånd sakna förmåga att ge uttryck för ett grundat 

ställningstagande. Dessa tre rekvisit måste vara uppfyllda, såväl vid 

intagningen som under den tid vården pågår.16 Rekvisitens innebörd 

redogörs mer detaljerat nedan. 

 

3.1.1   Allvarlig  psykisk  störning    
Begreppet allvarlig psykisk störning ersatte de tidigare använda begreppen 

psykisk sjukdom och därmed jämställd psykisk abnormitet i den tidigare 

Lag (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall (LSPV). 

I förarbetena till LPT framgår att allvarlig psykisk störning infördes som ett 

led i att begränsa tvångsanvändningen.17 

 
Att personen lider av en allvarlig psykisk störning är en grundförutsättning 

för att psykiatrisk tvångsvård ska vara möjligt. Det är ett juridiskt begrepp 

som återfinns i 3 § första stycket LPT. Enligt förarbetena kan begreppet inte 

enkelt översättas till någon psykiatrisk diagnos. Vid bedömningen är det 

viktigt att ha en helhetssyn på patienten och förstå att psykiska störningar i 

regel anses kunna härledas till både biologiska och sociala faktorer, vilka 

ofta samspelar och förstärker varandra.18 Exakt vilka tillstånd det ska röra 

sig om för att klassas som allvarlig psykisk störning definieras inte närmare 

i lagtexten, men det finns vägledning för tolkning i propositionen.19 

 

Den vägledning propositionen ger är att allvarlig psykisk störning i första 

hand ska räknas som tillstånd av psykotisk karaktär, tillstånd med störd 

verklighetsuppfattning samt med symtom av typen vanföreställningar, 

hallucinationer och förvirring. Allvarliga depressioner med 

självmordstankar och diverse alkoholpsykoser samt psykoser som kan 

                                                
16 Se prop. 1990/91:58 s. 82.  
17 Se prop. 1990/91:58 s. 238.  
18 Se prop. 1990/91:58 s. 85 f.  
19 Se Vahlne Westerhäll och Princis, Förvaltningsrättslig tidskrift (FT) (2013) s. 397 och 
prop. 1990/91:58. 
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drabba missbrukare, ska också räknas till allvarlig psykisk störning.20 Det är 

viktigt att ha i åtanke att denna vägledning som tas upp inte är någon 

uttömmande lista. Ewa Gustafsson presenterade i sin avhandling, 

Missbrukare i rättsstaten, en studie av ca 660 rättsfall från 

förvaltningsrätterna. Studien visar att i de mål där diagnos eller tillstånd 

redovisats är psykoser/psykossjukdomar de vanligast förekommande bland 

patienter där tvångsvård beslutats. Efter det kommer olika schizofrena 

tillstånd och vanföreställningar.21 

 

En bedömning av om störningen är allvarlig ska ske utifrån dess art och 

grad.22 Bedömning av störningens art görs utifrån själva sjukdomssymtomen 

medan bedömningen av dess grad görs utifrån symtomens påverkan på den 

enskilde patienten. Samma typ av diagnos, behöver inte få samma påverkan 

på två olika individer. Vissa psykiska störningar, exempelvis schizofreni 

anses alltid vara allvarliga till sin art, men de behöver inte vara allvarliga till 

sin grad och kan därmed ha ett relativt lindrigt sjukdomsförlopp. Andra 

psykiska störningar, som exempelvis depression, är inte alltid allvarliga till 

sin art men kan i vissa fall vara mycket allvarliga till sin grad. I ett sådant 

fall blir bedömningen i grad desto viktigare.23 

 

I samband med prövningen om allvarlig psykisk störning föreligger måste 

hänsyn tas till växlingar i tillståndet och risken för återfall om vården och 

behandlingen avbryts för tidigt. Den psykiska störningen ska alltså ses som 

allvarlig så länge det föreligger en påtaglig risk för återfall att de psykiska 

symtomen återkommer om behandlingen avbryts för tidigt.24 

 
 

                                                
20 Se prop. 1990/91:58 s. 86. 
21 Se Gustafsson (2010) s. 140. 
22 Se prop. 1990/91:58 s. 238 f.  
23 Se prop. 1990/91:58 s. 87.   
24 Se prop. 1999/00:44 s. 61.  
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3.1.2   Vårdbehovet    
Det andra kravet för att kunna tillgripa psykiatrisk tvångsvård, är de så 

kallade vårdbehovsrekvisitet. Det är ett rekvisit som innehåller krav på att 

behovet är oundgängligt, psykiatriskt och inte kan tillgodoses på något annat 

sätt. Här beaktas också omgivningens behov av skydd.25 Oavsett hur 

allvarlig den psykiska störningen är, så kan den inte ensam motivera 

tvångsvård. Utöver den allvarliga psykiska störningen måste det således 

finnas ett kvalificerat behov av vård. Det innebär att patienten på grund av 

sitt tillstånd och situationen denne befinner sig i ska ha ett oundgängligt och 

akut behov av vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt än psykiatrisk 

vård dygnet runt. Denna förutsättning stadgas i 3 § första stycket 1p. LPT. 

 

Vid bedömningen av om behovet av vård är oundgängligt ska det i första 

hand prövas om det föreligger risk för patientens liv eller hälsa, om denne 

inte intas på en sjukvårdsinrättning där kvalificerad psykiatrisk vård ges. 

Det är således huvudsakligen risken för personens liv eller hälsa som ska 

vara avgörande vid bedömningen av om behovet är oundgängligt. 

Vårdbehovet ska vara så tydligt att behandling av tillståndet endast kan ske 

på en sådan psykiatrisk sjukvårdsinrättning. Bedömningen huruvida det 

oundgängliga vårdbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt än genom 

intagning för kvalificerad psykiatrisk vård, ska innefatta en noggrann 

utredning i varje särskilt fall av tänkbara alternativa vård- och 

omsorgsformer.26 Vid prövningen av behov av vård enligt LPT kan också en 

bedömning behöva göras om patienten kan få behövlig vård med stöd av 

annan tvångslagstiftning, vilket exempelvis skulle kunna vara LVM. 27  

 

Det framgår av förarbetena att det inte finns några belägg för att det är så att 

vissa psykiska tillstånd bäst behandlas i sjukhusmiljö. Vårdbehovets 

oundgänglighet ska därför inte bara prövas med utgångspunkt i den 

psykiska störningen, utan också med hänsyn till patientens 

                                                
25 Se Kindström Dahlin (2014) s. 185.  
26 Se prop. 1990/91:58 s. 91.  
27 Se prop. 1990/91:58 s. 240.  
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levnadsförhållanden i övrigt och relationer till omgivningen. Om patienten 

med en allvarlig psykisk störning kan få tillräckligt stöd i sin egen hemmiljö 

med hjälp av någon anhörig, eller med stöd av kommunens socialtjänst, får 

tvångsvård inte ges.28 

 

I LPT finns det också en aspekt vid intresset av samhällsskydd, den kommer 

inte till uttryck lika tydligt som när det gäller psykiskt sjuka lagöverträdare i 

LRV. Samhällsskyddet i LPT utgör inget självständigt rekvisit, utan det kan 

istället tillmätas betydelse när det bedöms huruvida ett psykiatriskt behov av 

vård föreligger.29 Patientens eget vårdbehov är grundläggande för 

prövningen av psykiatrisk tvångsvård. Det framgår dock av förarbetena att 

med bakgrund av antagandet att psykiska störningar kan ge upphov till 

aggressivitet mot människor i sin omgivning, kan det inte vara en strikt 

gräns mellan patientens vårdbehovet och skyddet för omgivningen. Vidare 

framgår att tvångsingripanden för att skydda omgivningen är förenliga med 

utgångspunkten att tvångsvård ska göras utifrån patientens vårdbehov, 

eftersom det är intresse för patienten att inte skada andra.30 Detta 

skyddsintresse för annan än patienten själv kommer till uttryck i 3 § sista 

stycket LPT. 

 

3.1.3   Bristande  samtycke  eller  bristande  
förmåga  att  samtycka    

I den svenska medicinska rätten är huvudprincipen att patienten själv avgör 

om denne vill ha vård eller inte. Principen kommer till uttryck bland annat i  

HSL.31 Utgångspunkten för all medicinsk vård är alltså att den sker 

frivilligt.32 Av förarbetena till LPT framgår att HSL:s grundläggande 

förutsättning att patientens självbestämmande bör behållas, om inte annat är 

oundgängligen nödvändigt.33 

                                                
28 Se prop. 1999/00:44 s. 62.  
29 Se Kindström Dahlin (2014) s. 234.  
30 Se prop. 1990/91:58 s. 98. 
31 Se Kindström Dahlin (2014) s. 129. Se även 5 kap 1 § 3p. HSL.  
32 Se Kindström Dahlin (2014) s. 190.  
33 Se prop. 1990/91:58 s. 100 f.  



 19 

 

I 3 § andra stycket LPT, stadgas den tredje kravet för tillgripande av  

psykiatrisk tvångsvård, nämligen att en förutsättning för vård enligt LPT är 

att patienten motsätter sig sådan vård som sägs i första stycket. Det krävs 

alltså att en patient som lider av en allvarlig psykisk störning och som har 

ett oundgängligt vårdbehov som inte kan tillgodoses på annat sätt än på en 

sjukvårdsinrättning, också måste motsätta sig vården för att tvångsvård ska 

kunna bli möjligt. Om patienten samtycker till den vård som är nödvändig, 

så är det i princip inte möjligt att aktualisera tvångsvård.34 

 

Det kan dock föreligga situationer då den psykiska störning är av sådan grad 

att patienten inte kan ge någon egentlig viljeförklaring till om denne 

samtycker till vård eller inte. Enligt förarbetena bör tvångsvård när patienten 

motsätter sig vården tas upp som en dominerande huvudregel. Det måste 

dock vidare vara befogat att ha tillgång till utvägen med tvångsvård också i 

vissa fall när patienten inte aktivt motsätter sig vården.35  

 

Att använda tvångsvård, trots att patienten inte motsätter sig vård, ska enligt 

förarbetena ske med stor restriktivitet och endast bli aktuellt då den psykiska 

störningen gör patienten oförmögen att uttrycka någon i verklig mening fri 

vilja angående vården.36 Detta skulle kunna vara situationer då det är helt 

klart att det inte går att definiera någon viljeinriktning hos patienten, 

exempelvis när patienten på grund av sitt psykiska tillstånd är helt 

avskärmad från verkligheten. Hit måste man hänföra fall där patienten helt 

saknar insikt om sin allvarliga psykiska störning och behovet av psykiatrisk 

vård av denna.  En annan situation då det kan bli aktuellt att vidta 

tvångsvård, trots att patienten samtycker till nödvändig vård, är om det 

framstår som klart att patientens samtycke till erbjuden vård inte kan ses 

vara allvarligt menat med hänsyn till dennes psykiska tillstånd.37 

  

                                                
34 Se prop. 1990/91:58 s. 241.  
35 Se prop. 1990/91:58 s. 102.  
36 Se prop. 1990/91:58 s. 242.  
37 Se prop. 1990/91 s. 102.  
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3.2   Tvångsvård  av  missbrukare    
Enligt 2 § LVM ska en missbrukare ges vård oberoende av dennes 

samtycke, om förutsättningarna för tvångsvård enligt LVM är uppfyllda. 

Dessa förutsättningar finns i 4 § LVM: 

 
”Tvångsvård skall beslutas om, 
1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller 

flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk, 

 

2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller 

på något annat sätt, och 

 

3. han eller hon till följd av missbruket 

 

a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara 

 

b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller 

 

c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. 

 

Om någon för kortare tid ges vård med stöd av lagen (1991:1128) om 

psykiatrisk tvångsvård hindrar detta inte ett beslut om tvångsvård enligt 

denna lag” 
 

För att tvångsvård enligt LVM ska bli möjlig krävs att den så kallande 

generalindikation är uppfylld och minst en av tre specialindikationer. 

Generalindikationen omfattar både 1 och 2 p. i tidigare citerad paragraf och 

specialindikationerna återfinns i 3 p. a-c. I följande avsnitt kommer 

innebörden av dessa rekvisit redogöras detaljerat. 
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3.2.1   Fortgående  missbruk    
Enligt 4 § första stycket 1p. ska tvångsvård beslutas om någon till följd av 

ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är 

i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk. Detta är ett 

grundläggande krav som måste vara uppfyllt för att vård enligt LVM ska 

kunna aktualiseras. För att rekvisitet ska vara uppfyllt måste dels ett 

missbruk föreligga, dels måste detta vara fortgående. Det måste således bli 

en sammansättning av dessa två begrepp, för att bilda rekvisitet fortgående 

missbruk.38 

 

Med fortgående menas enligt Svensk ordbok någonting som pågår hela 

tiden, och inte visar tecken på att avta,39ur rent språklig synvinkel måste 

alltså fortgående missbruk innebära ett missbruk som i vart fall är pågående 

och regelbundet. Ur juridisk synvinkel kan det ur förarbetena till LVM 

utläsas att det krävs att missbruket är förhållandevis intensivt eller 

regelbundet. Däremot krävs det inte att missbruket ska ha visat sig i form av 

någon allvarlig skada och det behöver inte heller konstateras ett ”beroende” 

hos missbrukare.40 Kravet att missbruket ska vara förhållandevis intensivt 

och regelbundet ansågs väl uttrycka en allmän grundsats att vård utan 

samtycke ska bara kunna tillgripas i uttalade krissituationer och vid ett 

betydande missbruk.41   

 
Med fortgående missbruk av alkohol avses att missbruket ska ha nått en viss 

varaktighet och det får inte röra sig om någon tillfällig överkonsumtion, 

trots att en sådan kan medföra en allvarlig hälsorisk som avses i 

specialindikationerna. Om själva konsumtionen klassas som ett missbruk 

eller inte, kan man inte dra någon bestämd gräns i konsumtionsnivå. Det ska 

istället räknas till missbruk om det rör sig om en konsumtion som leder till 

                                                
38 Se Gustafsson (2001) s. 316. 
39 SO.  
40 Se prop. 1981/82:8 s 39.  
41 Se Gustafsson (2001) s. 316.  
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allvarliga följder för den enskilda i form av medicinska eller sociala 

problem.42 

 

Med fortgående missbruk av narkotika avses enligt förarbetena i princip allt 

icke medicinskt injektionsmissbruk, samt dagligt eller så gott som dagligt 

missbruk av oberoende intagningssätt.43 Fortgående missbruk av andra 

flyktiga lösningsmedel föreligger vid ett dagligt eller annars återkommande 

missbruk.44 För att det ska vara fråga om ett annat flyktigt lösningsmedel 

ska det handla om ett medel som kan framkalla beroende och leda till 

allvarliga medicinska och sociala skador, liknande de som alkohol och 

narkotika kan ge.45 

 

3.2.2   Vårdbehovet    
För vård av missbrukare oberoende av dennes samtycke, krävs att personen 

till följd av sitt fortgående missbruk har visst behov av vård. I 3 § första 

stycket 1 och 2p. LVM framkommer att missbrukaren till följd av sitt 

fortgående missbruk är i behov av vård för att komma ifrån det och att 

behovet inte kan tillgodoses enligt SoL eller på något annat sätt, exempelvis 

genom vård enligt LPT. 46  Utgångspunkten för all missbruksvård ska alltså 

vara att den tillgodoses genom frivilliga former enligt SoL.  

 

Enligt 1981 års lag skulle det föreligga ett trängande vårdbehov till följd av 

det fortgående missbruket. För att ett trängande vårdbehov skulle föreligga, 

krävdes det en allvarlig missbruksbild. Behovet skulle ofta visa sig i form av 

ett akut behov av avgiftning.47 

 

                                                
42 Se prop. 1981/82:8 s. 74 f.  
43 Se prop. 1981/82:8 s. 75. 
44 Se Gustafsson (2001) s. 316. 
45 Se prop. 1987/88:147 s. 91.  
46 Se prop. 1981/82:8 s. 75.  
47 Se prop. 1981/82:8 s. 74.  
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Vårdbehovsrekvisitet innebär enligt nuvarande lags48 förarbeten fortfarande 

att det ska föreligga en allvarlig missbruksbild som kräver snabba och 

kraftfulla insatser. Här betonas det dock att behovet av vård kan visa sig i 

form av ett akut behov av avgiftning, men behöver inte göra det. Behovet av 

avgiftning är alltså inte ett krav för att tvångsvård ska kunna ske, utan 

tvångsvård ska kunna ske på ett tidigare stadium än vad det kunde enligt 

1981 års lag49. 

 

Man ska objektivt kunna konstatera att missbrukarens fysiska eller psykiska 

tillstånd är sådant att denne måste ha vård eller i vart fall måste iaktta 

avhållsamhet från alkohol eller narkotika för att inte allvarligt förvärra sitt 

tillstånd.50Det krävs att behovet av vård ska vara orsakat av det fortgående 

missbruket och det primärt grundläggande för att missbrukaren ska komma 

ifrån sitt missbruk. Trots att avhjälpandet av andra problem än missbruk kan 

bli en lyckosam konsekvens av vården, som exempelvis fysisk eller psykisk 

ohälsa, så ska vårdbehovet primärt föreligga för att missbrukaren ska 

komma ifrån sitt missbruk.51 

 

3.2.3   Specialindikationerna    
Utöver att personen ska ha ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika 

eller flyktiga lösningsmedel, och till följd av detta vara i behov av vård samt 

att detta vårdbehov inte kan tillgodoses på annat sätt, krävs också att någon 

av de tre s.k. specialindikationerna är uppfyllda. Dessa återges i 4 § första 

stycket 3p a-c  LVM. 

 

Punkt 3a är den första specialindikationen, hälsoindikationen. I paragrafen 

stadgas att för att vård ska kunna ske utan samtycke, måste missbrukaren till 

följd av det fortgående missbruket som kräver vård utsätta sin fysiska eller 

psykiska hälsa för allvarlig fara. Hälsoindikationen anknyter direkt till 

                                                
48 Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.   
49 Se prop. 1987/88:147 s. 45 och Gustafsson (2001), s. 341. 
50 Se prop. 1987/88:147 s. 42.   
51 Se Gustafsson (2001), s. 340.  
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missbrukarens hälsotillstånd och till faran för att detta ska försämras 

allvarligt om denne inte får vård. Hälsoindikationen kompletterar ovan 

anförda förutsättningar. Av förarbetena framgår att det ska föreligga en 

medicinskt påvisbar hälsorisk för missbrukaren, eller att denne utsätter sin 

hälsa för allvarlig fara avsiktligt eller genom hjälplöshet. Det kan 

tillexempel vara att hen underlåter att äta eller löper risk att frysa ihjäl.52 

 
Den andra specialindikationen, punkt 3b i paragrafen, avser den situation då 

missbrukaren löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv. Denna punkt 

infördes i och med ändringen av LVM år 1988 och den upptar en social 

indikation som ska utgöra en helhetsbedömning av missbrukarens 

personliga förhållanden. Det är inte bara de fysiska och psykiska 

omständigheterna som ska beaktas, utan också om missbrukaren på grund 

av missbruk äventyrar sina levnadsförhållanden i övrigt. Det som denna 

sociala indikation tar sikte på vid en helhetsbedömning anses vara 

avgörande för den enskildes fortsatta liv. Exempel på situationer som tas 

upp i förarbetena är att missbrukaren riskerar att hamna i ett socialt 

”utanförskap”, riskerar att helt slås ut på arbetsmarknaden eller utbildning 

och förlora möjligheterna till ett normalt boende. Det ska vara frågan om en 

utomordentligt allvarlig situation, där missbruket i princip omöjliggör för 

missbrukaren att under en lång tid framöver leva ett människovärdigt liv.53 

 

Den sista specialindikationen är skadeindikationen i punkt 3c. Den tar sikte 

på situationer då missbrukaren kan befaras komma att allvarligt skada sig 

själv eller någon närstående. Risken för att missbrukaren ska skada sig själv 

behandlas särskilt, och det beror på att det är uppenbart att 

tvångsingripanden måste kunna ske när det föreligger risk för självmord och 

det ansågs inte lämpligt att placera denna risk under hälsoindikationen.54 

Däremot andra typer av skador som missbrukaren kan ådra sig själv, 

exempelvis att skära sig, kan uppkomma på grund av en bakomliggande 

                                                
52 Se prop. 1981/82:8 s. 40.  
53 Se prop. 1987/88:147 s. 91 f.  
54 Se prop. 1981/82:8 s. 40.  
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psykisk störning och kan då hänföras till hälsoindikationen eller LPT, om 

den psykiska störning bedöms som allvarlig.55 

 

Skadeindikationen innehåller också ett skydd för missbrukarens familj, 

genom stadgandet ”kan befaras att allvarligt skada sig själv eller sina 

närstående”.56Det är då inte bara fysisk skada som avses utan också psykisk 

skada, främst sådana psykiska lidanden som främst orsakas narkomaners 

familjer i form av hotfullt och hänsynslöst uppträdande.57 

 
 

                                                
55 Se Vahlne Westerhäll, Nordisk socialrättslig tidskrift (NST), (2016) s. 16 och Gustafsson 
(2001) s. 428.  
56 Se prop. 1981/82 s. 40.  
57 Se Lundgren och Sunesson (2019) s. 461.  
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4   Gränsdragningen  mellan  LPT  
och  LVM  

4.1   Gränsdragningen  i  förarbetena    
En allt mer uppmärksammad problematik är den ökade samsjukligheten hos 

patienterna. En konsekvens av att det är många personer med missbruk som 

har samsjuklighet är att man inom LVM-vården möter personer med 

psykisk sjukdom och inom den psykiatriska vården ett stort antal personer 

som kombinerat med sin psykiska sjukdom har ett missbruk.58 Vilken lag 

som i första hand ska tillämpas är också en fråga som då uppkommer, och 

hur gränsdragningen mellan LPT och LVM ser ut redogörs i detta avsnitt. 

 
I förarbetena till LPT diskuterades frågan om avgränsningen mellan LPT 

och LVM. Vad som i alla fall fastställdes var att ett allvarligt missbruk som 

enbart leder till kroppsliga komplikationer inte kan föranleda psykiatrisk 

tvångsvård.59Det diskuteras sedan vidare om avgränsningen mellan 

psykiatrisk tvångsvård och missbruksvård inom socialtjänsten. Något som 

framkommer är att kombinationen med en primär psykisk störning och ett 

sekundärt missbruk är relativt vanlig.60 Den psykiska störningen ska vara 

primär i den bemärkelsen att missbruket är en konsekvens av det psykiska 

tillståndet.61 Om den psykiska störningen vid en sådan 

kombinationsproblematik är tillräckligt svårt för att kunna ses som en 

allvarlig psykisk störning, så bör behandlingsuppgiften falla inom 

psykiatrins område, trots att det finns en kombinationsproblematik som tar 

sig i uttryck exempelvis av ett intensivt drogmissbruk. Det är först om 

missbruket ses som det grundläggande i kombinationssituationen som den 

psykiatriska vården i förhållande till tvångsvård inom socialtjänsten bör ses 

                                                
58 Se Vahlne Westerhäll (2017) s. 165 f.  
59 Se prop. 1990/91:58 s.  
60 Se prop. 1990/91:58 s. 93.  
61 Se Vahlne Westerhäll, NST (2016)  s. 27.  
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som en sistahandsutväg för att klara de allvarliga psykiska komplikationerna 

till missbruket.62 

 

4.2   Missbruk  som  leder  till  psykiska  
komplikationer  

I vissa fall är det oundvikligt att tillgripa psykiatrisk tvångsvård en kortare 

period, trots att personen huvudsakligen är i behov av vård enligt LVM. Det 

finns en möjlighet till detta i, 4 § sista stycket LVM, om någon ges stöd 

enligt LPT en kortare period finns inget hinder att ge vård med stöd av 

LVM. Är personen dock i behov av LPT-vård en längre period bör inte 

tillstånd av LVM-vård meddelas.63I praktiken kan en sådan situation 

medföra viss problematik, vilket nedanstående beslut från 

Justitieombudsmannen (JO) får illustrera.  

 

 I ett JO-beslut64 belystes bland annat problematiken rörande oklarheten 

med ansvarsfördelningen mellan socialtjänsten och sjukvården när det gäller 

missbrukare med psykiska störningar.65 Det berörde en person som var 

inskriven på ett LVM-hem för sitt missbruk och hade försökt ta sitt liv, efter 

det fördes denne till en psykiatrisk avdelning på sjukhuset. Samma dag 

beslutade en LVM-föreståndare att skriva ut missbrukaren från hemmet, 

men motiveringen att ändamålet med vården var uppnådd. Samma dag som 

denne kom in till sjukhuset skrevs hen ut och påträffades 

död.66Missbrukaren hade skrivits ut från den psykiatriska kliniken då det 

inte fanns någon grund för att bereda tvångsvård enligt LPT och eftersom 

hen hade skrivits ut från LVM-hemmet stod hen utan någon vård. 

 

Kritiken från JO var till LVM-föreståndarens agerande, inte till beslutet att 

skicka missbrukaren till sjukhus utan att denne blev utskriven från LVM-

                                                
62 Se prop. 1990/91:58 s. 93.  
63 Se prop. 1983/84:174 s. 29. 
64 Se JO 2002/03 s. 243  
65 Se JO 2002/03 s. 243, s. 8.  
66 Se JO 2002/03 s. 243, s. 1.  
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hemmet då detta ledde till att LVM-vården avslutades. Trots att 

omständigheterna talade för att missbrukaren behövde vård, var det inte 

uppenbart att denne skulle beredas vård under någon längre tid.67 

 

4.3   Missbruksutredningen    
I Missbruksutredningens betänkande ”Bättre insatser vid missbruk och 

beroende” uppmärksammandes bland annat problemen som finns i vården 

för personer som lider av samsjuklighet. Detta förslag avvisades eftersom 

regeringen gjorde bedömningen att det inte fanns tillräckligt med 

beredningsunderlag för en lagändring när det gällde tvångsvården.68 

 

I Sverige har vi beaktat missbruk och beroende som ett huvudsakligen 

socialt problem69, och den sociala aspekten betonades ytterligare vid 

lagändringen 1988 genom införandet av specialindikationen i 4 § 3p. b 

LVM som är en social indikation70. Uppfattningen från 

Missbruksutredningen är att det skett en fortgående kunskapsutveckling i 

sådan riktning att beroendetillstånden blir allt mer förståeliga i ljuset av 

neurobiologisk och neuropsykologisk forskning. En annan 

kunskapsutveckling som skett är uppmärksammandet av omfattningen av 

samsjuklighet mellan missbruk eller beroende och andra psykiska 

störningar. Den tidigare uppfattningen om att starkt separera dessa 

sjukdomstillstånd, och att vid en samtidig förekomst först behandla 

missbruket och sedan den övriga psykiska sjukdomsbilden har visat sig vara 

felaktig.71 

 

Ett förslag från Missbruksutredningen var att man skulle upphäva LVM och 

sedan utvidga LPT. Förslaget innebar att i samband med upphävningen av 

LVM skulle rekvisitet allvarlig psykisk störning i LPT, utvidgas till att 

                                                
67 Se JO 2002/03 s. 243, s. 8 f.  
68 Se prop. 2012/13:77 s. 43 ff.  
69 Se SOU 2011:35 s. 625.  
70 Se avsnitt 3.2.3.  
71 Se SOU 2011:35 s. 317. 
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omfatta allvarliga former av beroende av psykoaktiva substanser.72 

Utredningens motivering till detta var bland annat att utvecklingen har gått 

emot ett synsätt att missbruk av psykoaktiva substanser, som lett till 

beroende, kräver medicinska insatser och bör behandlas inom hälso- och 

sjukvårdsområdet. Vidare anser man att utföra vård under tvång är en 

finkänslig uppgift som kräver specialkompetens. Det finns då fördelar om 

denna kompetens samlas under och en och samma organisation, vilket hade 

blivit utfallet om tvångsvård av missbrukare omfattades av LPT.73 

                                                
72 Se SOU 2011:35 s. 625.  
73 Se SOU 2011:35 s. 626 f.  
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5   Samverkan  mellan  
huvudmännen    

Det har ovan framgått att de symptom som samsjukliga uppvisar i dagens 

läge kräver vård från två olika institutioner, därför är samverkan mellan 

psykiatrin och socialtjänsten ett centralt område. Tidigare har presenterats 

att har svensk rätt främst två huvudmän som ansvarar för vården, hälso- och 

sjukvårdshuvudman i form av landstingen och socialtjänsterna i from av 

kommunerna.74 

 

Den 1 januari 2010 infördes bestämmelser i SoL och HSL om att landsting 

och kommun är skyldiga att samverka med varandra när det gäller personer 

med psykiska funktionsnedsättningar. Det infördes två nya paragrafer, 5 kap 

8 a § SoL och 16 kap 3 § 1p HSL75. I dessa stadgas att de båda 

huvudmännen ska ingå en överenskommelse om ett samarbete i fråga om 

personer med psykisk funktionsnedsättning. Med samarbete menas olika 

former av gemensamt ansvarstagande och detta innebär att 

sjukvårdshuvudman och socialtjänst har ett ansvar för den enskildes 

vårdbehov och en skyldighet att ge denne vård, även tillsammans om det 

krävs.76 

 

Vad gäller samverkan vid missbruk och samsjuklighet har den traditionella 

tolkningen av missbrukslagstiftningen varit att kommunen i egenskap av 

huvudman för socialtjänsten har ett särskilt ansvar för missbruk- och 

beroendevård. Landstinget har då traditionellt tolkats som begränsat till 

medicinsk behandling i akuta missbruksrelaterade situationer och 

behandling av missbruket eller beroendet med samtidiga psykiska 

sjukdomstillstånd. Det finns inga särskilda bestämmelser rörande vård av 

personer med missbruk eller beroende i HSL.77 

                                                
74 Se Vahlne Westerhäll (2017) s. 157.  
75 Se prop. 2008/09:193.  
76 Se Vahlne Westerhäll (2017) s. 157.  
77 Se Vahlne Westerhäll (2017) s. 163.  
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6   Analys  och  slutsatser    
Det övergripande syftet med denna uppsats har varit undersöka om det är 

lagstiftningens utformning som är det stora problemet och därmed försöka 

utreda hur gränsdragningen mellan LPT och LVM ser ut. Efter att ha 

studerat lagarna och dess förarbeten i samspel med varandra, vill jag först 

och främst belysa att tvångsvård är en komplex lagstiftning. Inskränkningen 

i grundläggande fri- och rättigheter bidrar till att bestämmelserna är 

utformade så att det alltid ska finnas utrymme för individuella bedömningar, 

till patientens bästa, i varje enskilt fall. 

 

Utmärkande för rekvisitet allvarlig psykisk störning är att det inte går att på 

förhand bestämma exakt vilka tillstånd som ska omfattas av begreppet, utan 

det alltid behöver göras en bedömning i det enskilda fallet, utifrån viss 

vägledning i förarbeten. Det är viktigt för rättssäkerheten att det inte finns 

någon uttömmande lista på vad som är en allvarlig psykisk störning, 

eftersom samma diagnos kan ge olika påverkan på olika individer. Enligt 

min mening finns det inte direkt någon problematik kring utformningen av 

rekvisitet, det är noga övervägt i förarbeten. Trots att det ur 

förutsebarhetshänseende skulle kunna vara bristfälligt att inte ha några 

konkreta tillstånd i lagtext, får rättssäkerheten för den enskilda väga tyngre. 

Att någon som egentligen inte är i ett behov av tvångsvård ändå blir föremål 

för det, är en risk som inte kan äventyras med hänsyn till den svenska 

vårdens frivillighetsprincip och grundläggande rättigheter. Detsamma gäller 

rekvisitet fortgående missbruk enligt LVM, av förarbetena framgår i princip 

bara att missbruket ska vara förhållandevis intensivt och regelbundet, men 

det ställs inte upp några tidsgränser. 

 

En fråga som uppkommer är om det fortgående missbruket ibland kan anses 

som en allvarlig psykiskt störning, och vad följderna blir av detta. I 

förarbetena till LPT diskuteras gränsdragningen, det som framkommer att 

det som blir avgörande är huruvida det är den psykiska störningen eller 
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missbruket som är det primära respektive sekundära problemet. Enligt min 

mening är detta inte alltid enkelt att avgöra. I propositionen till LPT 

framkommer att om den psykiska störningen är att anses som allvarlig så 

ska alltid psykiatrisk tvångsvård ges i första hand, vilket gör 

gränsdragningen något enklare då man kan utgå från arten och graden på 

den psykiska störningen. Jag anser därför inte att utformningen av rekvisiten 

allvarlig psykisk störning och fortgående missbruk är den stora orsaken till 

att samsjukligas vårdbehov inte alltid tillgodoses. 

 

Vårdbehovsrekvisitet, i både LPT och LVM, är relativt likt i de båda lagarna 

och skiljer sig bara något åt. Gemensamt för kravet på behov av vård är att 

behovet inte ska kunna tillgodoses på frivillig väg enligt HSL respektive 

SoL, eller på något annat sätt. Är en missbrukare psykiskt sjuk på ett sådant 

sätt att förutsättningarna för LPT är uppfyllda bör vården beredas med stöd 

av den lagen. Vid prövning av vård enligt LPT ska det göras en bedömning 

om patienten kan få behövlig vård enligt LVM. Båda lagarna ger alltså 

varandra företräde, vilket kan bli problematiskt eftersom huvudmannaskapet 

för missbruksvård och psykiatrisk vård är delat. Här riskerar de patienterna 

som lider av samsjuklighet att falla mellan stolarna. Dels blir det svårt att 

avgöra vilken lag som ska tillämpas, dels öppnar det upp för att 

huvudmännen att skjuta över ansvaret på varandra. Ett exempel på en sådan 

situation är JO-beslutet som beskrivs i avsnitt 4.2. Fungerar inte samverkan 

riskerar patienten att stå helt utan vård.  

 

Det har införts samverkansbestämmelser i både  SoL och HSL, med syfte att 

bidra till att samverkan blir bättre mellan de båda huvudmännen. Problemet 

här är att både HSL och SoL är ramlagar, de ger inga detaljerade 

bestämmelser om hur samverkan ska gå till och inte några direkta 

sanktioner. Det finns därför fortfarande mer konkreta lösningar att önska. 

 

Min slutsats är att det egentligen inte är själva lagstiftningsförhållandet 

mellan LPT och LVM som är det största problemet. Bestämmelserna är 

noga utformade och motiverade för att upprätthålla individens rättigheter. 
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Vårdbehovsrekvisitet är dock något oklart i både LPT och LVM. Ett diffust 

vårdbehovsrekvisit behöver i sig inte innebära någon större problematik. 

Det kan till och med  vara nödvändigt för upprätthållandet av 

rättssäkerheten för patienten. Ett delat huvudmannaskap behöver 

nödvändigtvis inte heller vara något problem, så länge som det finns tydliga 

bestämmelser om vem som har ansvar för patienten utifrån dennes behov av 

vård. Det tycks snarare vara kombinationen av ett diffust vårdbehovsrekvisit 

och delat huvudmannaskap som öppnar upp möjligheten för att de båda 

huvudmännen kan skjuta över ansvaret på varandra, och att ingen känner 

något huvudansvar för patienten.  

 

Med bakgrund av den utredning som här gjorts anser jag att möjliga 

förbättringar borde göras liknande vad Missbruksutredningen föreslagit i sitt 

betänkande. Det viktigaste är inte att psykiatrisk tvångsvård och tvångsvård 

av missbrukare omfattas av samma lag utan det viktigaste anser jag snarare 

vara att det faller under samma organisation där kompetens inom både 

missbruks- och beroendeproblematik samt psykiatri finns.  
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