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Betänkandet För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot 

barn i psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111) 

 

(S2018/00232/FS) 

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har i uppdrag att belysa medicinsk-

etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. Smer har inte fått betän-

kandet på remiss, men eftersom det berör viktiga medicinsk-etiska frågor har 

Smer valt att ändå avge ett remissvar. Smer kommenterar de förslag som är 

av särskild vikt utifrån detta perspektiv. 

Sammanfattning 

• Smer är i huvudsak positivt till utredningens förslag. Syftet att stärka 

barnrättsperspektivet samt rättssäkerheten för barn inom den psykia-

triska tvångsvården är i linje med de etiska värden och utgångspunk-

ter som rådet ställer sig bakom. Smer ser dock att flera av förslagen 

skulle kunna innebära en förbättring av vården och förutsättningarna 

även för vuxna inom den psykiatriska tvångsvården. Regeringen bör 

därför tillsätta en utredning i syfte att se över lagstiftningen även när 

det gäller vuxna personer. 
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• Smer välkomnar ett stärkande av barns rättigheter inom psykiatrisk 

tvångsvård. Rådet vill dock påpeka att det kan finnas risker med att 

införa en dubbelreglering i LPT av redan gällande principer och reg-

ler. Barnets svaga ställning inom den slutna psykiatriska tvångsvår-

den beror enligt rådets mening inte på otydlig lagstiftning utan sna-

rare på att den befintliga lagstiftningen inte efterlevs. Rådet anser där-

för att åtgärder i stället bör sättas in i syfte att säkerställa lagens efter-

levnad (framför allt patientlagen). 

I den mån utredningens förslag avser en förstärkning av barnets rät-

tigheter i förhållande till den nu gällande patientlagen, anser rådet att 

dessa ändringar kan införas direkt i patientlagen. 

• Smer saknar en analys av barnbegreppet kopplat till barns olika förut-

sättningar att vara delaktiga i vården. Barn är en heterogen grupp med 

ett stort åldersspann vilket innebär olika hänsynstaganden.  

• Smer instämmer i utredningens förslag att tvångsåtgärder mot barn 

inte bör tillgripas annat än i särskilda undantagsfall. Att utrymmet i 

lagstiftningen stramas åt när det gäller användandet av tvångsåtgärder 

mot barn, får emellertid inte innebära att användandet av s.k. infor-

mellt tvång, dvs. tvång som inte omfattas av lagens ramar, ökar. Smer 

anser att lämplig myndighet bör ges i uppdrag att utvärdera konse-

kvenserna av utredningens förslag, bl.a. när det gäller informellt 

tvång. 

• Utredningen har kommit fram till två olika övre tidsgränser för fast-

spänning respektive avskiljning, efter vilka det krävs synnerliga skäl 

för att förlänga tvångsåtgärden. Såvitt rådet kan se är det inte motive-

rat varför utredningen fastnat för just dessa tidsgränser och varför det 

inte är samma. Det hade varit önskvärt om utredningen kunnat ut-

veckla sitt resonemang i detta avseende. 

• Rådet anser att det är angeläget att lagstiftningen anger en gräns för 

hur länge en tvångsåtgärd maximalt får pågå. Vad som är en rimlig 

maxgräns bör utredas ytterligare. En ytterligare skyddsmekanism kan 

vara att patienten efter en viss tid har rätt att få en second opinion från 

en annan läkare än den som fattat tidigare beslut. 
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• Smer anser att underlaget när det gäller den nya föreslagna tvångsåt-

gärden ”vård i enskildhet” inte är tillräckligt. Rådet saknar vidare en 

etisk problematisering och analys av förslaget. 

• Smer anser att de undantagsfall när barn enligt förslaget ska kunna 

vårdas på vuxenavdelning bör formuleras än mer restriktivt. Rådet 

anser att det bör vara ett beslut som kräver synnerliga skäl, som måste 

motiveras särskilt och som bör bli föremål för en myndighets kon-

troll. 

• Smer anser att det är mycket allvarligt att IVO:s register över vilka 

vårdgivare som bedriver psykiatrisk tvångsvård av barn inte är upp-

daterade. Utöver att IVO måste säkerställa att registren är uppdate-

rade, bör myndigheten ges möjlighet att vidta åtgärder för det fall att 

en vårdgivare underlåter att uppfylla sin anmälningsskyldighet. Smer 

anser att regeringen bör se över lagstiftningen i syfte att möjliggöra 

detta. 

• Smer anser att det är oacceptabelt att det saknas samlad statistik över 

användningen av tvångsåtgärder mot barn inom den psykiatriska vår-

den. Smer delar dock inte utredningens slutsats att det bör inrättas ett 

särskilt utvecklings- och kontrollorgan på nationell nivå. Rådet anser 

att det finns fördelar med att IVO såsom tillsynsmyndighet över 

hälso- och sjukvården har detta uppdrag. 

• Smer anser att en lämplig myndighet bör få i uppdrag att titta på frå-

gan varför vissa vårdavdelningar inom den barnpsykiatriska vården 

inte använder vissa tvångsåtgärder medan de kan vara relativt ofta fö-

rekommande på andra vårdenheter. En närmare analys i detta avse-

ende kan öka förståelsen kring hur antalet tvångsåtgärder kan mins-

kas. 

• Smer tillstyrker utredningens förslag att regeringen bör ge Socialsty-

relsen i uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum för utveckl-

ing av psykiatrisk heldygnsvård för barn. För att det ska vara etiskt 

försvarbart att vårda barn med tvång inom den psykiatriska vården, 

måste den vård barnet får vara till nytta för barnet. En del i detta är att 

vården som ges är kunskapsbaserad och säker. Smer ser ett generellt 

behov av mer forskning på området. 
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Allmänt 

Smer är i huvudsak positivt till utredningens förslag. Syftet att stärka barn-

rättsperspektivet samt rättssäkerheten för barn inom den psykiatriska tvångs-

vården är i linje med de etiska värden och utgångspunkter som rådet ställer 

sig bakom. Utredningens förslag berör viktiga frågor såsom människovärde, 

integritet, självbestämmande, rätt till information och trygghet. Smer konsta-

terar att barn som vårdas med tvång inom psykiatrin är en särskilt utsatt 

grupp. Utöver att vårdas under tvång med inskränkta rättigheter, har barn be-

gränsade möjligheter att utöva sitt självbestämmande och är beroende av 

andra för att hävda sina rättigheter. Smer anser därför att det finns skäl att i 

vissa avseenden ha en särreglering när det gäller barn inom den psykiatriska 

tvångsvården i syfte att bereda barn ett utökat skydd.  

Smer är medveten om att utredningens uppdrag enbart gällt att göra en över-

syn av tvångsåtgärder mot barn. Det är emellertid utredningens uppfattning 

att flera av de förslag som presenteras också torde ha relevans vad gäller psy-

kiatrisk tvångsvård för personer över 18 år. Smer instämmer i detta och ser 

att flera av förslagen skulle kunna innebära en förbättring av vården och för-

utsättningarna även för vuxna inom den psykiatriska tvångsvården. Smer an-

ser till exempel att inte heller vuxna personer bör utsättas för tvångsåtgärder 

annat än i särskilda undantagsfall. Möjlighet till daglig vistelse utomhus och 

dagliga aktiviteter på vårdinrättningen är vidare viktigt för alla patienter som 

vårdas med tvång.  

Mot bakgrund av detta anser Smer att regeringen bör tillsätta en utredning i 

syfte att se över lagstiftningen även när det gäller vuxna personer. Rådet an-

ser dock att ett sådant arbete inte bör få försena genomförandet av utredning-

ens förslag i syfte att stärka barns rättsliga ställning. 

När det gäller utredningens uppdrag vill Smer vidare framhålla att det hade 

varit värdefullt om direktivet även omfattat en översyn av förutsättningarna 

för beslut om tvångsvård och hur praxis ser ut i detta avseende när det gäller 

barn. Det är rådets uppfattning att det även här kan finnas en betydande reg-

ional variation, vilket är problematiskt ur rättssäkerhetssynpunkt.  

Smer kommenterar nedan några av utredningens förslag särskilt. 

Förstärkt barnrättsperspektiv (avsnitt 7.3.3 och 7.3.4) 

Smer anser att det är av största vikt att barnets rättsliga ställning inom den 

slutna psykiatriska tvångsvården stärks. Smer anser i likhet med utredningen 
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att när vård ges till barn ska vården bedömas utifrån de konsekvenser den har 

för barn och anpassas till barns särskilda behov. Ett barns rätt till information 

och att framföra sina åsikter är avgörande för att vården ska kunna ges med 

respekt för den enskilda människans värdighet och kunna ta hänsyn till pati-

entens självbestämmande och integritet. I patientlagen (2014:821) samlas de 

grundläggande bestämmelserna om patientens ställning inom hälso- och 

sjukvården. Lagstiftningen gäller även patienter som vårdas inom den psyki-

atriska tvångsvården. Patientlagen innehåller bestämmelser om att barnets 

bästa särskilt ska beaktas när hälso- och sjukvård ges till barn, patientens 

(både barn och vuxna) rätt till information samt att barnets inställning till 

vården eller behandlingen så långt som möjligt ska klarläggas och tillmätas 

betydelse (bl.a.1 kap. 8 §, 3 kap. 1, 2 och 6 §§ och 4 kap. 3 §). De av utred-

ningen föreslagna bestämmelserna i detta avsnitt innebär alltså i viss mån en 

dubbelreglering i förhållande till vad som redan gäller. Utredningen skriver 

dock att en sådan reglering är nödvändig för att bestämmelserna ska få ge-

nomslag i praktiken. 

Smer konstaterar att det är mycket oroväckande att patientlagen inte tilläm-

pas i praktiken, särskilt när det gäller en så utsatt grupp som barn som vårdas 

med tvång. Smer vill emellertid framhålla att det inte är oproblematiskt att 

införa bestämmelser i en lagstiftning som redan gäller enligt annan. Lagen 

(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, får anses vara en speciallag-

stiftning i förhållande till patientlagen. Patientlagen är en allmänt hållen lag 

som syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning generellt inom 

hälso- och sjukvården. Risken är att en dubbelreglering leder till osäkerhet 

kring patientlagens tillämplighet, vilket i värsta fall kan innebära att patien-

tens ställning försvagas. En dubbelreglering medför också att lagstiftningen 

blir mer svåröverskådlig. Som Smer ser det beror barnets svaga ställning 

inom den slutna psykiatriska tvångsvården inte på otydlig lagstiftning utan 

snarare på att den befintliga lagstiftningen inte efterlevs. Rådet anser därför 

att åtgärder i stället bör sättas in i syfte att säkerställa lagens efterlevnad 

(framför allt patientlagen). Det kan t.ex. handla om insatser för att öka kun-

skapen om lagstiftningen med fokus på barns specifika situation och en utö-

kad tillsyn och kontroll.  

I den mån utredningens förslag avser en förstärkning av barns rättigheter i 

förhållande till den nu gällande patientlagen, anser rådet att dessa ändringar 

kan införas direkt i patientlagen. 
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När det gäller ett barns rätt till information och att framföra sina åsikter, vill 

Smer understryka vikten av att även planeringen av vården sker i samråd 

med barnet, så långt det är möjligt. Barnets rätt till information och att ut-

trycka sina åsikter är viktiga, men förutsätter ingen dialog med barnet. Smer 

anser att vikt även bör läggas vid barnets rätt att vara delaktig i planeringen 

av vården, självklart utifrån barnets egna förutsättningar. Att patienten har 

rätt att vara delaktig i vården framgår av patientlagen bl.a. genom att hälso- 

och sjukvården så långt som möjligt ska utformas och genomföras i samråd 

med patienten (5 kap. 1 § PL). Smer saknar en diskussion om detta och en 

analys av barnbegreppet i betänkandet. Barn är en heterogen grupp med ett 

stort åldersspann. Det innebär att ett litet barn kräver andra hänsyn än ett 

äldre barn. Informationen som ges till en 16-åring är följaktligen inte samma 

som den som ges till en 10-åring. På samma sätt kan en 16-åring ha samma 

förutsättningar som en person över 18 år att vara delaktig i beslut kring den 

egna vården. Det är Smers inställning att hälso- och sjukvården bör göra sitt 

yttersta för att involvera barn, utifrån sina egna förutsättningar, i utformandet 

av den egna vården. Detta kan leda till en ökad tillit till vårdpersonalen och 

förbättra barnets motivation att genomgå behandlingen.  

Tvångsåtgärder (avsnitt 7.3.8, 7.3.9 och 7.3.10) 

Tvångsåtgärder i särskilda undantagsfall 

Smer delar utredningens principiella slutsats att tvångsåtgärder inte bör för-

bjudas helt utan även framöver ska kunna tillgripas i yttersta nödfall. Smers 

utgångspunkt när det gäller tvångsåtgärder mot barn är vidare i linje med ut-

redningens, dvs. att barn inom tvångsvården inte ska utsättas för tvångsåtgär-

der annat än i särskilda undantagsfall när andra åtgärder är otillräckliga och 

det föreligger risk för skada. Detta med hänsyn till det integritetsintrång och 

den risk för skador som åtgärden innebär för det berörda barnet. Smer är så-

ledes i huvudsak positivt till utredningens förslag i detta avseende. 

Att utrymmet i lagstiftningen stramas åt när det gäller användandet av 

tvångsåtgärder mot barn, får emellertid inte innebära att användandet av s.k. 

informellt tvång, dvs. tvång som inte omfattas av lagens ramar, ökar. Det kan 

t.ex. röra sig om hot om formellt tvång eller att vård och andra välfärdstjäns-

ter villkoras. Smer anser att lämplig myndighet bör ges i uppdrag att utvär-

dera konsekvenserna av utredningens förslag, bl.a. när det gäller informellt 

tvång. 
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Fastspänning och avskiljning 

Smer anser vidare att det är bra att begränsa förutsättningarna för när fast-

spänning med bälte samt avskiljning kan användas. När det gäller frågan hur 

länge ett barn får spännas fast, är huvudregeln i förslaget att det ska vara 

kortvarigt och högst en timme. Om det finns synnerliga skäl får dock beslu-

tas att barnet ska hållas fastspänd längre tid än så. Tiden får, efter ny under-

sökning och genom nytt beslut, förlängas med högst en timme vid varje till-

fälle. När det gäller ett beslut om avskiljning är förslaget att det ska gälla 

högst två timmar. Om det finns synnerliga skäl, får tiden efter ny undersök-

ning och nytt beslut, förlängas med högst två timmar vid varje tillfälle.  

Smer konstaterar att utredningen kommit fram till två olika övre tidsgränser 

för fastspänning respektive avskiljning, efter vilka det krävs synnerliga skäl 

för att förlänga tvångsåtgärden. Såvitt rådet kan se är det inte motiverat var-

för utredningen fastnat för just dessa tidsgränser och varför det inte är 

samma. Det hade varit önskvärt om utredningen kunnat utveckla sitt resone-

mang i detta avseende. 

Utredningen nämner ett fall där ett tonårigt barn till synes varit fastspänd i 

flera dagar. En annan ung patient blev vid nio tillfällen under en tremåna-

dersperiod fastspänd längre än fyra timmar. Det ges också exempel på en ung 

patient som blivit föremål för avskiljning under 10 dagar. Smer anser att såd-

ana långvariga tvångsåtgärder är helt oacceptabla. Även i utredningen anförs 

att det bäst gagnar rättssäkerheten om det i lagen anges vilken tid som åtgär-

den längst får pågå. Trots detta föreslår utredningen ingen övre maxgräns. 

Rådet finner att det är angeläget att lagstiftningen anger en gräns för hur 

länge en tvångsåtgärd maximalt får pågå. Vad som är en rimlig maxgräns bör 

utredas ytterligare. En ytterligare skyddsmekanism kan vara att patienten ef-

ter en viss tid har rätt att få en second opinion från en annan läkare än den 

som fattat tidigare beslut. 

Vård i enskildhet – en ny tvångsåtgärd 

Utredningen föreslår också att det ska införas en ny tvångsåtgärd, s.k. vård i 

enskildhet. Denna typ av åtgärd ska kunna tillgripas då barn kan behöva vår-

das i en lugnare miljö för sin egen skull. Utredningen lutar sig i denna del 

framför allt mot vittnesmål från ungdomar i den referensgrupp som varit 

knuten till utredningen och som själva har erfarenheter av tvångsvård och 

tvångsåtgärder. Utredningen menar vidare att de underrättelser som skickats 

till IVO och som utredningen tagit del av också ger vid handen att behovet av 
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att vårdas i en stimulifattig miljö ofta är orsaken till att beslut om avskiljning 

förlängts.  

Smer anser att underlaget i detta avseende inte är tillräckligt. Om en ny 

tvångsåtgärd ska införas behövs en mer djupgående utredning kring behovet. 

Rådet saknar i detta avseende vårdgivare och vårdpersonals inställning i frå-

gan. Det framgår inte heller hur många barn och ungdomar som deltagit i re-

ferensgruppen, men för att få ett tillfredsställande underlag bör det krävas ett 

brett och representativt patientunderlag till grund för en bedömning. Även 

vårdnadshavarnas åsikter bör inhämtas. Rådet saknar vidare en etisk proble-

matisering och analys av förslaget. En annan fråga som kommer upp är i vil-

ken mån patientens behov av en lugnare miljö kan lösas genom frivilliga åt-

gärder. I utredningen anges att detta behov som regel inte uppkommer akut 

utan kan förutses. Detta borde öka förutsättningarna för en frivillig lösning. 

Frågan diskuteras emellertid inte vilket är en brist. 

Barn ska inte vårdas tillsammans med vuxna (avsnitt 7.3.5) 

Smer anser i likhet med utredningen att det är problematiskt att barn i vissa 

fall vårdas tillsammans med vuxna patienter. Möjligheten att ge barnen god 

vård försvåras om de är rädda och otrygga. Utredningens förslag innebär att 

barn som vårdas enligt LPT och lagen om rättspsykiatrisk vård (1991:1129), 

LRV, inte får vårdas tillsammans med vuxna om det inte i det enskilda fallet 

bedöms vara förenligt med barnets bästa. Smer anser dock att de undantags-

fall när barn ska kunna vårdas på vuxenavdelning bör formuleras mer restrik-

tivt. Att enbart hänvisa till att det ska vara förenligt med barnets bästa lämnar 

ett alltför stort tolkningsutrymme. Rådet menar i stället att det bör vara ett 

beslut som kräver synnerliga skäl, som måste motiveras särskilt och som bör 

bli föremål för en myndighets kontroll. 

Utveckling och kontroll (avsnitt 7.4) 

Utredningen har inte kunnat få ett exakt underlag i fråga om hur många klini-

ker som vårdar barn och unga enligt LPT eller LRV eftersom de register som 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för inte är uppdaterade. Detta trots 

att det föreligger en lagstadgad skyldighet för den som avser att bedriva så-

dan verksamhet att anmäla detta till IVO. Smer anser att detta är mycket all-

varligt eftersom registren är en förutsättning för att IVO ska kunna fullfölja 

sitt tillsynsuppdrag. Smer anser i likhet med utredningen att IVO måste sä-

kerställa att registren är uppdaterade. IVO bör härutöver ges möjlighet att 
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vidta åtgärder för det fall att en vårdgivare underlåter att uppfylla sin anmäl-

ningsskyldighet. Smer anser att regeringen bör se över lagstiftningen i syfte 

att möjliggöra detta. 

Utredningen konstaterar vidare att IVO saknar samlad statistik över underrät-

telser om beslut av ifrågavarande tvångsåtgärder. Detta anser Smer är oac-

ceptabelt eftersom det därmed saknas möjlighet att analysera förekomst och 

användande av tvångsåtgärder på ett nationellt plan. Smer delar utredningens 

inställning att det är väsentligt att en kontinuerlig uppföljning och kontroll av 

den psykiatriska tvångsvården av barn har en nationell totalbild vad avser 

vilka kliniker som bedriver sådan vård, hur många barn det rör sig om, före-

komsten av tvångsåtgärder, anledningen till att tvångsåtgärder behöver vid-

tas, personal- och kompetensfrågor i samband med tvångsåtgärder m.m. 

Smer delar dock inte utredningens slutsats att det bör inrättas ett särskilt ut-

vecklings- och kontrollorgan på nationell nivå. Rådet anser att det finns för-

delar med att IVO såsom tillsynsmyndighet över hälso- och sjukvården har 

detta uppdrag. Det måste emellertid säkerställas att IVO har resurser och en 

organisation som är ändamålsenligt för att fullgöra uppdraget. Smer anser att 

regeringen bör se över detta så att en ändamålsenlig kontroll av den slutna 

psykiatriska tvångsvården kan genomföras. Samlad statistik över inkomna 

underrättelser om beslut om tvångsåtgärder måste vidare framställas skynd-

samt.  

Trots bristande statistik konstaterar utredningen att det finns skillnader mel-

lan landstingen vad gäller antalet tvångsåtgärder mot barn i den psykiatriska 

tvångsvården. Det anges att det av en sammanställning från Statens bered-

ning för medicinsk och social utvärdering (SBU) framgår att grundläggande 

policy och praxis kring våldshantering och användningen av tvångsåtgärder 

kan skilja sig åt mellan olika barn- och ungdomspsykiatriska kliniker. På 

vissa avdelningar används exempelvis inte fastspänning med bälte medan åt-

gärden kan vara relativt ofta förekommande på andra vårdenheter. En när-

mare analys i detta avseende kan öka förståelsen kring hur antalet tvångsåt-

gärder kan minskas. Eftersom det saknas en analys av detta i utredningen an-

ser Smer att lämplig myndighet bör få i uppdrag att titta på frågan. 

Nationellt kunskapscentrum (avsnitt 7.5.1) 

Smer tillstyrker utredningens förslag att regeringen bör ge Socialstyrelsen i 

uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum för utveckling av psykia-

trisk heldygnsvård för barn. Såsom utredningen konstaterar har ett flertal ak-

törer återkommande pekat på ett behov av ökad kunskap och lämnat förslag 
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på åtgärder. Förutom av Sveriges kommuner och landsting, SKL, har dock 

inga nationella initiativ tagits för att stärka kunskapsbasen inom den psykia-

triska heldygnsvården. Smer anser att detta är mycket allvarligt. För att det 

ska vara etiskt försvarbart att vårda barn med tvång inom den psykiatriska 

vården, måste den vård barnet får vara till nytta för barnet. En del i detta är 

att vården som ges är kunskapsbaserad och säker. Smer ser ett generellt be-

hov av mer forskning på området. Det behövs vidare specifik kunskap kring 

hur vårdgivare kan arbeta för att minska användandet av tvångsåtgärder (se 

förslag i avsnittet ovan, sista stycket). Denna kunskap måste sedan spridas 

till verksamheterna. Barn ska inte utsättas för tvångsåtgärder inom den psyki-

atriska tvångsvården annat än i yttersta undantagsfall. 

 

Remissvaret har behandlats vid rådets ordinarie sammanträde den 

13 april 2018. Beslut om remissvaret fattades därefter per capsulam. I beslu-

tet deltog ledamöterna Kjell Asplund (ordförande), Finn Bengtsson,  

Sven-Olov Edvinsson, Åsa Gyberg-Karlsson, Magnus Harjapää,  

Chatrine Pålsson Ahlgren, Anna-Lena Sörenson, Barbro Westerholm och 

Anders Åkesson. Vid beredningen av ärendet deltog även de sakkunniga  

Ingemar Engström, Göran Hermerén, Ann Johansson, Olle Olsson,  

Bengt Rönngren, Nils-Eric Sahlin, Mikael Sandlund, Anna Singer och  

Marie Stéen. Helena Teréus, utredningssekreterare, har varit föredragande.  

 

För rådet, 

 

Kjell Asplund, ordförande, Statens medicinsk-etiska råd 


