
Psykiatrisk tvångsvård och mänskliga rättigheter

- genom hela livet



13.00 Inledning

Ing-Marie Wieselgren, projektchef och samordnare psykisk hälsa, SKR.

13.10 Erfarenheter av att vårdas med stöd av psykiatriska tvångsvårdslagstiftning och vara med om tvångsåtgärder.

Åsa Höij, hjärnkollambassadör, andre vice förbundsordförande i RSMH och medlem i Schizofreniförbundets erfarenhetsgrupp

13.20 FNs tortyrkommitté granskar Sverige. Vad lyfts särskilt fram rörande den psykiatriska tvångsvården?

Gunilla Bergerén enhetschef, Opcatenheten, JO Riksdagens ombudsmän.

13.30 Vad gör den statliga nivån, departement och myndigheter, för att behovet av tvång och tvångsåtgärder ska 

minska?

Kerstin Evelius, tidigare särskild utredare berättar om För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk 

tvångsvård

Birgitta Lindelius, utredare/projektledare berättar om Socialstyrelsens regeringsuppdrag kring psykiatrisk tvångsvård

Martin Färnsten, särskild utredare berättar om Utredningen om en översyn av vissa frågor gällande den psykiatriska 

tvångsvården och den rättspsykiatriska vården

13.55 Människorättsbaserat arbete inom psykiatrin – vad är det? Erfarenheter och lärdomar från Västra 

Götalandsregionen.

Maria Talja och Emma Broberg båda regionutvecklare på avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen.

14.10 Hur kan Virtual Reality (VR) – teknik användas för att träna hantering av utmanande situationer i psykiatrisk 

vård?

Almira Osmanovic Thunström, verksamhetsutvecklare och forskare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

14.20 Avslutande reflektioner. Hur får vi framgångsrikt utvecklingsarbete att bli en del av verksamhetens kultur?
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Patienter i sluten tvångsvård LPT/100 000 invånare, kvinnor

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen 
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Antal patienter i sluten vård LPT/100 000 invånare, män.

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen 



Vi vill 

 vara en arena för erfarenhetsutbyte och dialog

 anordnar webbinarier med olika teman, (idag, 11/10 och 29/11 kl 13.00 till 14.30)

 främja samsyn kring innehållet i en god och trygg psykiatrisk heldygnsvård 
genom att stödja framtagandet av en nationell webbaserad modulutbildning för 
personal i heldygnsvården.

Läs mer på vår webb psykiatrisk tvångsvård 

Där finns info om hur ni skickar in material som kan användas i den utbildning vi 
planerar ta fram 

UPH fokuserar på den psykiatriska 
tvångsvården  

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/psykiatrisk-tvangsvard/


FN:s tortyrkommitté granskar Sverige. Vad lyfts särskilt fram rörande 
den psykiatriska tvångsvården?

6 september 2021

Gunilla Bergerén, enhetschef, Opcat-enheten



Internationell granskning av mänskliga 
rättigheter i Sverige
• FN:s konvention mot tortyr, m.m. (CAT)

• Regelbunden granskning tidsintervall mellan ca fem år
Regeringen är motpart

• Civilsamhället kan lämna skuggrapporter

• http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.a
spx?CountryCode=SWE&Lang=En

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=SWE&Lang=En


JO och CAT

• Tilläggsprotokollet till FN-konventionen mot tortyr, OPCAT

• JO är utpekat som nationellt besöksorgan, NPM

 Oberoende

 Utövar tillsyn över frihetsberövade

Myndigheter är skyldiga att tillhanda JO de upplysningar och yttranden som begärs

 Uppfyller sekretesskrav

• Krav på regelbunden inspektionsverksamhet till alla platser där 
det kan finnas frihetsberövade



Fokus för CAT:s granskning?

• List of issues lämnades till regeringen 2017 och den innehöll 
frågeställningar om:

ECT

Tvångsåtgärder-proportionalitet

Barn och tvångsåtgärder

Platssituationen inom bl.a. den psykiatriska tvångsvården



Regeringens yttrande lämnades in 2018

• Proportionalitetsbedömning vid tvångsåtgärd.

• Patientens rätt till uppföljande samtal efter en tvångsåtgärd.

• Hänvisar till den pågående utredningen För barnets bästa? 
Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård.

• Hänvisar till kvalitetsregistret för ECT.

• Inga siffor anges om antal platser för psykiatrisk tvångsvård.



JO:s yttrande till CAT
Fokus på långtidsavskilda – risk för att 
frihetsberövade hålls avskilda utan rättsligt 
stöd. Granskningen visar att frihetsberövade 
riskerar att bli isolerade även inom andra 
verksamheter än hos Kriminalvården. 

JO har även lämnat in årsrapporter 
och temarapporter. 

www.jo.se/sv/Opcat/Rapporter

Kompletterande yttrande i höst.

http://www.jo.se/sv/Opcat/Rapporter


JO:s iakttagelser vid inspektioner  

• Läkarundersökning så snart som möjligt efter beslut om tvångsåtgärd.

• Vårdmiljöns betydelse för att känna sig trygg.

• Användningen av tvång vid medicinering mot en patients vilja.

• Dementa bör endast undantagsvis vårds inom den psykiatriska 
tvångsvården.

• Minst en timmes utomhusvistelse dagligen.



Slutwww.jo.se



För barnets bästa?

SOU 2017:111

Utredningen om tvångsåtgärder mot barn 

i psykiatrisk tvångsvård 



Direktiv

• Stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för de 
barn och unga som tvångsvårdas samt bidra till 
kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvården, med 
särskilt fokus på tvångsvården

• Utgångspunkten för förslagen ska vara att minska eller om 
möjligt avskaffa användningen av tvångsåtgärder utan att 
försämra förutsättningarna att bereda barn nödvändig vård

dir. 2016:106)qq



Perspektiv

• Barnets rätt

• Barnrätt

• God vård



Perspektiv

Barnrätt – Sverige ska…

• omgående bryta isoleringen för alla barn och 
ändra sin lagstiftning så att användningen av 
isolering under alla omständigheter är 
förbjuden

• i lag förbjuda användningen av remmar och 
bälten och avskiljning i psykiatriska 
vårdmiljöer

• säkerhetsställa att alla barn på 
vårdinrättningar har tillgång till en oberoende 
klagomålsmekanism

Barnets rätt – Sverige ska…

• bara använda isolering om det finns risk för 
fysiskt våld, mycket kortvarigt eller om det är 
för barnets bästa

• bara använda remmar och bälten om det är 
nödvändigt för att rädda liv

• säkerställa att barnet kan vara i kontakt med 
sin omgivning under hela vårdtiden

FN:s Barnrättskommitté Utredningens expertgrupp m fl barn och unga



Förslag

• Systematiskt kvalitetssäkringsarbete

• Principen om barnets bästa

• Behandlingsalternativ och ny medicinsk bedömning

• Rätt att få information och att få uttrycka åsikter

• Barn får inte vårdas tillsammans med vuxna

• Utomhusvistelse och dagliga aktiviteter

• Fasthållning, fastspänning

• Avskiljning och vård i enskildhet

• Elektroniska kommunikationstjänster

• Särskild underrättelse om tvångsåtgärder

• Överklagande av tvångsåtgärder



Utveckling och kontroll 
av psykiatrisk 
tvångsvård av barn



Utredningen om en översyn av vissa frågor gällande 

den psykiatriska tvångsvården och den 

rättspsykiatriska vården (S 2021:02)

• 1 juli 2021 – 1 juli 2022

• Särskild utredare 100 %

• Sekreterare 50% 

• Expert-/sakkunniggrupp 
 Socialdepartementet

 Arbetsmarknadsdepartementet

 Socialstyrelsen

 Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

 Barnombudsmannen (BO)

 Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

 Region Skåne/Lunds universitet

 Region Sörmland, Regionsjukhuset Karsudden

 Region Västerbotten, Psykiatriska kliniken, Umeå 

 NSPH

 Tilia

Utredningen om en översyn av vissa frågor gällande den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården 20



Direktivet innehåller fem deluppdrag:
1. Analysera och ta ställning till om det ska införas ett krav på att barn som vårdas enligt 

LPT eller LRV, samt i förekommande fall med stöd av hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30), förkortad HSL, inte får vårdas tillsammans med vuxna eller endast får 

vårdas med vuxna om det kan anses vara för barnets bästa,

2. Utreda om det ska införas bestämmelser som innebär att de tvångsåtgärder som i dag 

inte kan överklagas enligt LPT och LRV ska vara överklagbara till allmän 

förvaltningsdomstol,

3. Bedöma om det ska införas bestämmelser som tillförsäkrar även patienter över 18 år 

möjlighet till daglig utevistelse och dagliga aktiviteter på vårdinrättningarna,

4. Bedöma om bestämmelserna i LRV, med hänsyn tagen till grundläggande fri- och 

rättigheter, ska skärpas för att förhindra att otillåtna föremål förs in på 

vårdinrättningarna och för att förhindra att patienter utför straffbelagda handlingar mot 

medintagna eller hälso- och sjukvårdspersonal,

5. Analysera gränsdragningar mellan LPT och HSL och utreda därtill sammankopplade 

frågor såsom konsekvenser för inrapporteringen till patientregistret och 

underrättelseskyldigheten till Inspektionen för vård och omsorg,

Utredningen om en översyn av vissa frågor gällande den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården 21



Några tidiga reflektioner om uppdraget

• Inte en ny heltäckande psykiatriutredning - samlar ihop vissa enskilda frågor 

där ytterligare beredningsunderlag behövs.

• Behövs fördjupad analys bl.a. kring frågor om dubbelreglering, praktiska 

tillämpning av bestämmelser om ”barnets bästa”, ekonomiska och 

organisatoriska konsekvenser för regionerna av ex rätt till utevistelser, krav 

på att separera olika patientgrupper  

• Viktigt att inte börja om på ruta ett, utan bygga vidare på tidigare 

kartläggningar, datainsamlingar, intervjuer et.c.

• Delvis nya förutsättningar sedan Barnkonventionen blev lag år 2020, 

ytterligare granskning av  Europarådets tortyrkommitté, JO:s kritik av IVO 

m.m. 

Utredningen om en översyn av vissa frågor gällande den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården 22



Viktigt tillvarata tidigare och pågående utredningar, 

myndighetsuppdrag och rapporter exempelvis;

• Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 

2012:17)

• För barnets bästa (SOU 2017:111) inkl. remissvar

• Otillåten egendom och hot inom den psykiatriska tvångsvården och den 

rättspsykiatriska vården (Socialstyrelsen 2018) inkl. remissvar

• IVO:s tillsynsrapport om tvångsvård 2018 (publicerades 2020)

• Socialstyrelsens uppdrag att kartlägga psykiatrisk tvångsvård och 

rättspsykiatrisk vård (pågående)

• JO:s kritik av IVO för brister i myndighetens tillsyn över den psykiatriska 

tvångsvården (2021)

• Rapport från Europarådets tortyrkommittés (CPT) senaste besök (ej 

publicerad)

Utredningen om en översyn av vissa frågor gällande den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården 23



Välkomna att kontakta oss !

Martin Färnsten, särskild utredare

martin.farnsten@regeringskansliet.se

08-4052335

070-2335717

Åsa Levin, sekreterare

asa.levin@regeringskansliet.se

073-0218996

08-4053007

Utredningen om en översyn av vissa frågor gällande den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården 24

mailto:Martin.farnsten@regeringskansliet.se
mailto:asa.levin@regeringskansliet.se


Regeringsuppdrag rörande den barn- och 
ungdomspsykiatriska heldygnsvården 
inklusive den psykiatriska tvångsvården 

Birgitta Lindelius

2021-09-06

Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården

Socialstyrelsen



Syfte

2021-09-06

Bland annat att bidra till:

en ökad kvalitetsutveckling

ett stärkt barnrättsperspektiv 

en ökad rättssäkerhet 

Uppdraget kan även bidra till minskad användning av 

tvångsåtgärder. Bemötandefrågor och systematiskt 

kvalitetsarbete lyfts också fram.

Slutrapportering 30 november 2022.



Andra relaterade uppdrag på Socialstyrelsen

2021-09-06

Regeringsuppdrag om:

• att arbeta för att säkerställa en god kvalitet i patientregistret vad gäller statistik 

om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

• kartlägga den psykiatriska tvångsvården respektive den rättspsykiatriska 

vården. Innehåller även att ge förslag på kompetens- och kvalitetshöjande 

åtgärder

• integrerad vårdform – pilotprojekt BUP (tre regioner) och SIS

• suicidprevention ( i samarbete med FoHM)



2021-09-06
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Arbetsgrupp

2021-09-06

Birgitta Lindelius, projektledare

Martina Barnevik Olsson, medicinskt sakkunnig

Niklas Långström, medicinskt sakkunnig

Anne Lybeck, utredare

Kristina Swiech, jurist

Urban Nylén (MJG), medicinskt sakkunnig

Maral Jolstedt, utredare



Avslutade aktiviteter

2021-09-06

Fokusgruppsdiskussioner med ungdomar med egen 

brukarerfarenhet (även anhöriga) – NSPH genomförde och 

skrev rapport

Revidering av broschyr riktad till unga som vårdas enligt LPT 

eller LRV

Webbaserad utbildning om LPT riktat till personal som arbetar 

inom heldygnsvård. Finns på SoS utbildningsportal.

Två digitala seminarier/workshops om drogtestning inom BUP  

heldygnsvård



Avslutade aktiviteter (forts)

2021-09-06

Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:18) 

om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård vad gäller 

läkarundersökning vid fastspänning och avskiljning 

Meddelandeblad om de nya bestämmelserna om barn och 

unga som vårdas enligt LPT

Ett stort antal dialoger med verksamhetsledningar, 

brukarföreningar, professionsföreningar, forskare, 

Barnombudsmannen, Läkemedelsverket, nordiska kollegor, 

SKR/UPH m fl.



På gång

2021-09-06

Rapport om samarbete med SBU i syfte att identifiera kunskapsbrister inom 

heldygnsvård och tvångsvård av barn och unga. Publicering 7 september. 

Webbinarium 7 oktober

Handbok om markörbaserad journalgranskning (MJG) inom BUP. Publiceras i 

september

Statistikrapport publiceras under 2021

Revidering av föreskriften om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård 

(SOSFS 2008:18), och troligen även tillhörande handbok



Uppfattade behov – diskussioner om eventuellt 

fortsatt arbete

2021-09-06

• God och jämlik heldygnsvård – vad är det?

• Kompetenshöjande insatser för omvårdnadspersonal  

• Hot/våld –riskbedömningar, arbetssätt

• Bup/Hab – ansvarsfördelning 

• Bemötande – komplettera befintligt material? 

• Ätstörningar

• Överföringen till vuxenpsykiatrin vid 18 år

• Effekt/Utfallsmått 

• Barnrättsfrågor



Kontakt: birgitta.lindelius@socialstyrelsen.se

2021-09-06

• Länkar:

https://nsph.se/2021/04/27/unga-i-psykiatrisk-

heldygnsvard-ungas-erfarenheter/

https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/external

/view/elearning/347/lpt-lagen-om-psykiatrisk-tvangsvard-

for-barn-och-unga

https://soc-pub.store.elanders.com/soc2020-7-6854.html

https://www.sbu.se/

mailto:birgitta.lindelius@socialstyrelsen.se
https://nsph.se/2021/04/27/unga-i-psykiatrisk-heldygnsvard-ungas-erfarenheter/
https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/external/view/elearning/347/lpt-lagen-om-psykiatrisk-tvangsvard-for-barn-och-unga
https://soc-pub.store.elanders.com/soc2020-7-6854.html
https://www.sbu.se/


Människorättsbaserat arbete inom psykiatrin –
vad är det?

Erfarenheter och lärdomar från Västra Götalandsregionen. 

Maria Talja och Emma Broberg
Avdelning social hållbarhet
Västra Götalandsregionen



Utveckla människorättsbaserat arbete

2012-2015 pilotprojekt med Bohusläns museum/Västarvet, 

Angereds Närsjukhus och Psykosvårdkedja Nordost

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/manskliga-rattigheter/rattighetsbaserat-arbete/filmer/


Mänskliga rättigheter och psykiatri

Ett område där mänskliga rättigheter ofta ställs på sin 
spets och ger upphov till svåra dilemman: 
tvångsomhändertagande, rätt till integritet, frihet och 
delaktighet, relationen till närstående m m

Mänskliga rättigheter bidrar till att:

‒ Patientens delaktighet ökar

‒ Patientens egenmakt stärks

‒ Personalens egenmakt stärks

‒ Hälsofrämjande

‒ Stärkt samhällsskydd för marginaliserad grupp där 
skyddet annars är svagt



Några effekter av ett mer människorättsbaserat arbete

Tydlig koppling mellan mänskliga rättigheter och det 
egna arbetsuppdraget - stolthet

Legitimitet för nya arbetssätt

Viktigt utrymme för reflektion 

Perspektivskifte

Minskad användning av tvång - från ca 4 bältningar
per månad till ca 4 per år

Möjlighet att rösta i tvångsvården

Ökad delaktighet och egenmakt för skyldighetsbärare 
och rättighetsbärare

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/manskliga-rattigheter/rattighetsbaserat-arbete/filmer/


steg mot ett mer människorättsbaserat arbete

1. Skaffa kunskap om mänskliga rättigheter kopplat till mål 
och uppdrag

2. Analysera vilka mänskliga rättigheter har vår verksamhet 
ansvar för? Vem är rättighetsbärare? Har olika 
rättighetsbärare olika tillgång till sina rättigheter?

3. Sätt mål och planera Koppla mål till mänskliga rättigheter, 
använd ett rättighetsspråk, försök nå dem som är längst 
efter först

4. Genomför Ta beslut så nära personen som berörs som 
möjligt, samverka med rättighetsbäraren i centrum

5. Följ upp och utvärdera - Mål, resultat, process

5



Vikten av bred representation

Meningsfull delaktighet av rättighetsbärare

Tid för reflektion – diskussioner och praktiskt arbete

Använd MR-principerna aktivt vid möten

Våra lärdomar



Länka mänskliga rättigheter till vad som redan görs och var konkret

Engagerad ledning, eldsjälar och strategiska partnerskap

Starta i det lilla och ta små steg

Använd mänskliga rättigheter som guide vid prioriteringar

Kontinuerlig utvärdering och dra lärdom av misstag

Våra lärdomar



Tack för oss!

Maria Talja

Emma Broberg

www.vgregion.se/manskligarattigheter

http://www.vgregion.se/manskligarattigheter


Hur kan Virtual Reality (VR) – teknik 
användas för att träna hantering av 
utmanande situationer i psykiatrisk 

vård?

Almira Osmanovic Thunström

Verksamhetsutvecklare-Forskare

Psykiatri Affektiva



Immersiv Virtual Reality

• Datorsimulerad verklighet

• VR-glasögon

• Simulationer och simulationsträningar



Som barn berikade tv-spel min nyfikenhet. Jag fick bättre
självförtroende av att lösa andras problem. 





KÄLLA: HTTPS://WWW.SKANSKA.SE/OM-

SKANSKA/PRESS/NYHETER/SAKERHETSTRANING-I-VR-RADDAR-LIV/



Varför VR-simulator i psykiatrivården?

• Drygt 4 av 10 (44%) av förbundets medlemmar någon gång har utsatts för hot 

på jobbet. Dessutom har mer än var fjärde (27%) någon gång utsatts för våld. 

(Källa: Vårdförbundet 2020). 



Institutionsvan, negativa

erfarenheter av 

bemötande från vården

Nydebuterad, farhågor

kring det okända





Charlotte Hveem

Verksamhetsutvecklare

Rättspsykiatrin

Jonna Järvsen

Vårdenhetschef

Psykiatri Affektiva

Stefan Lund

Vårdenhetschef

Psykiatri Beroende

Artificiell Intelligens och Virtual Reality - Digital 

konflikthanteringssimulator inom psykiatrin

INNOVATIONSFONDEN, VGR



Nyanländ patient på LPT som har något viktigt att

göra hemma men inte får går ut och därmed ökar

konfliken varje gång personalen säger nej. 

Patienter som önskar röka men antingen inte får gå

ut eller att personalen inte har tid att gå med. 

Situationer där patienter ordineras läkemedel de 

inte vill ta. Drogutlösta psykoser.



NEJ! Vill du bli bältad eller? 

Om jag vore dig………….

‘svordom’, jag ska krossa dina tänder





Teori, Övning och Simulation

Kunskap, Välmående och Statistik



Tack för er tid!

Almira.Osmanovic.thunstrom@

vgregion.se


