
1 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

J U R I D I C U M 
 
 
 

Samsjuklighet och rättssäkerhet 
Samspelet mellan LVM och LPT 

 
 

Elin Stenström 
 

VT 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RV600G Rättsvetenskaplig kandidatkurs med examensarbete (C-uppsats), 15 högskolepoäng 
 
Examinator: Katalin Capannini-Kelemen 
Handledare: Jeanna Hoffmann 
 
 



  

  



  

Abstrakt 
Cirka 60 procent av de personer som blir tvångsvårdade enligt LVM uppfyller även kriterierna 
för vård enligt LPT. Ändå regleras tvångsvården i två skilda lagar av olika huvudmän. I denna 
uppsats har den här situationen studerats utifrån ett rättsligt perspektiv och med hjälp av den 
rättsdogmatiska metoden har gällande rätt analyserats. Syftet har varit att undersöka hur 
samspelet mellan LVM och LPT ser ut och att undersöka om det samspelet är rättssäkert för 
personer som uppfyller kriterierna för båda lagarna i förhållande till de rättssäkerhetsprinciper 
som presenteras. I uppsatsen har LVM och LPT analyserats, där fokus har legat på syftet och 
grunden bakom lagarna och vad lagarna syftar att uppnå. Lagarnas syften har dessutom ställts 
mot varandra och trots att syftena ges till uttryck olika, har båda formerna av tvångsvård till 
syfte att personen som blir tvångsvårdad ska bli i stånd till att frivilligt ta emot fortsatt vård. 
Utifrån de rättssäkerhetsprinciper som har analyserats i uppsatsen uppstår flera potentiella 
brister. Eftersom denna grupp har andra behov av vård för att få samma förutsättningar till 
förbättring som till exempel en person med enbart missbruk, men det i lagen inte görs någon 
skillnad på dessa grupper är situationen diskriminerande för personer med samsjuklighet. 
Aktualitetsprincipen riskeras att inte respekteras då personer med samsjuklighet inte får adekvat 
vård i tid till följd av det bristande samspelet i lagarna. Lagarna innefattar inte en förutsebarhet 
i vad som gäller vid längre vårdperioder och det finns en otydlighet i när och hur lagarna ska 
appliceras som inte stämmer överens med legalitetsprincipen. Det ifrågasätts även om det är 
proportionerligt med integritetskränkningen som sker gentemot den vård som fås, om nyttan 
med tvångsvård för en person med samsjuklighet är tillräckligt stor i förhållande till den 
kränkning det innebär att bli vårdad mot sin vilja. Förutom rättssäkerhetsprinciperna har även 
några rättigheter i EKMR med koppling till tvångsvården berörts. Speciellt rätten till liv, där 
frågan om situationen för de med samsjuklighet skulle kunna leda till en potentiell kränkning 
av att rätten till liv har berörts. Resultaten av denna uppsats tyder på ett bristande samspel i 
lagarna när det gäller vård av personer med missbruk och psykisk störning. Lagstiftning tillåter 
vård under båda tvångslagarna under en kort period, då LPT ges företräde, men täcker inte vård 
som pågår längre perioder. Det tyder även på att lagstiftning till viss del saknas för personer 
med denna samssjuklighet. 
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1 Inledning  
 
1.1 Bakgrund  
Inspirationen för denna uppsats grundar sig i ett avsnitt Uppdrag Granskning som sändes hösten 
20181. Där ställdes frågan: ”vem kan rädda Sanne?”. I avsnittet fick man följa en mamma som 
i flera år har försökt hjälpa sin vuxna dotter Sanne som tampas med både psykiska problem och 
missbruk. Sanne har blivit tvångsvårdad både till följd av sitt missbruk och av sitt psykiska 
tillstånd flera gånger. Då Sanne uppfyller rekvisiten för vård enligt båda tvångsvårdslagarna får 
hon inte tillräcklig behandling på någon av instanserna och riskerar därmed livet. Hon blir utsatt 
för övergrepp och har ingen fast bostad och har svårt att ta tillvara sina rättigheter. Men inga 
lagar bryts, varken inom hälso- och sjukvården, som ansvarar psykiatrin, eller inom social-
tjänsten, som ansvarar för tvångsvård av missbrukare. Detta är förvisso ett problem som till 
mycket stor del beror på hur vården och socialtjänsten bygger upp sina organisationer och hur 
deras samverkan ser ut, alltså ett vårdorganisatoriskt problem. Men problemet är även ett 
rättsvetenskapligt problem då det i slutändan leder till att många av rättsstatens rättssäkerhets-
principer inte garanteras en person som lider av både en psykiatrisk störning och missbruks-
problem. 
 
Enligt en rapport från Statens institutionsstyrelse hade en tredjedel av de tillfrågade klienterna 
som var intagna på ett LVM-hem under 2017 erfarenhet av den psykiatriska tvångsvården och 
två tredjedelar hade erfarenhet av frivillig psykiatrisk vård sedan tidigare.2 Det verkar finnas ett 
samband mellan psykisk störning och missbruk. Frågan är om det finns ett samband mellan 
lagarna som reglerar tvångsvården för personer som lider av både psykisk störning och 
missbruk och till vilken grad sambandet finns, detta kommer undersökas i uppsatsen.  
 
Den svenska vården bygger enligt lag på frivillighet och personlig integritet där individen är 
skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp och mot frihetsberövande, enligt både den svenska 
grundlagen och Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna [cit. EKMR]. Eftersom tvångsvård innebär ingrepp som går emot 
denna frivillighet och integritet måste en avvägning mellan dessa principer göras mot personens 
behov av vård. Det är viktigt att statens skyldighet att hjälpa inte görs på bekostnad av den 
personliga integriteten. Denna avvägning måste grundas i ett rättssäkert system och en 
förutsättning för detta är att lagarna som styr dessa förhållanden måste vara tydliga, både för 
individen och för de myndigheter som utövar tvånget. Rättssäkerheten är av högsta vikt i denna 
fråga och kommer till uttryck i flera olika principer som kommer presenteras i uppsatsen. 
Förutom frågan om sambandet mellan lagarna finns också en fråga om det potentiella 
sambandet uppfyller kraven på rättssäkerhet, detta kommer också undersökas i uppsatsen.  
 
1.2 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka det rättsliga sambandet mellan lag (1988:870) om vård 
av missbrukare i vissa fall [cit. LVM] och lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård [cit. 
LPT], specifikt för individer som uppfyller kriterierna för tvångsvård i båda lagarna. För att 
göra detta är syftet även att undersöka LVM och LPT, deras applicering och syften. Fokus 
kommer även att ligga på rättssäkerhetsprinciper, vilka är dom och hur kan de kopplas och 
påverkas av samspelet mellan LVM och LPT? Uppsatsen syfte är således att ta reda på vilket 
                                                
1 SvtPlay, Uppdrag granskning säsong 19 – Vem kan rädda Sanne? 2018-11-07, 
”https://www.svtplay.se/video/19930502/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-sasong-19-vem-kan-radda-
sanne” lydelse 2019-05-18.  
2 Statens institutionsstyrelse, Personer intagna på SiS LVM-hem 2017: En tabellsammanställning av DOK 
inskrivningsintervju, Institutionsvård i fokus nr 3, 2018, s. 2. 
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sätt lagrummen samspelar och till vilken grad detta sker. Uppsatsen analyserar samspelet och 
svarar på hur vissa rättssäkerhetsprinciper påverkas av detta samspel. 
 
1.3 Frågeställning  
För att besvara syftet kommer följande frågeställningar att besvaras: 

• Hur ser den svenska regleringen ut kring tvångsvård för någon som lider av psykisk 
störning och missbruk och vad finns det för samspel mellan lagarna? 

o Har någon av tvångsvårdlagarna företräde och kan de appliceras samtidigt? 
o Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan huvudmännen? 

• Vilka rättssäkerhetsprinciper kan kopplas till personer med samsjuklighet och hur kan 
principerna påverkas av samspelet mellan LVM och LPT? 

 
1.4 Metod och material 
I uppsatsen ligger fokus på att undersöka gällande rätt och det är den rättsdogmatiska metoden 
har använts. Metoden innebär att fastställa vad det rättsliga problemet egentligen handlar om i 
en viss fråga.3 I uppsatsen har främst gällande rätt undersökts, de lege lata, som är 
rättsdogmatikens främsta användningsområde. Som anges av Jan Kleineman i Nääv och 
Zambonis bok finns därutöver ett annat användningsområde: ”… rättsdogmatiken kan användas 
för att framställa kritik av rättsläget och föreslå förändringar” 4, detta är rättsdogmatikens andra 
del, de lege ferenda. Detta har till viss del också gjorts i uppsatsen. 
 
I uppsatsen har tillämpliga lagar och författningar, förarbeten till lagarna, prejudikat och doktrin 
använts. I traditionell rättsdogmatik används de högsta instansernas avgöranden, prejudikat, för 
att fastställa gällande rätt. På grund av att prejudikat från högsta instanser till stor del saknas på 
området har andra typer av material, som underrättspraxis, använts för att påvisa hur gällande 
rätt faktiskt appliceras.5 Det kan ifrågasättas om principer och värderingar är en del av den 
traditionella rättsdogmatiken enligt Sandgren, som anser att det varierar mellan olika rätts-
områden vilka värderingar som ska användas.6 Han ger vidare exempel på olika rättssäkerhets-
principer som är allmänt erkända och därför bör beaktas oavsett område.7 På grund av att flera 
av dem rättssäkerhetsprinciper som används i denna uppsats är lagfästa i Sveriges grundlag 
eller allmänt erkända inom fältet anses de kunna användas och har relevans för uppsatsen. 
 
1.5 Avgränsning 
I uppsatsen ligger fokus på just tvångsvården enligt LVM och LPT och andra regleringar som 
är applicerbara på missbruk och psykiska störningar kommer således inte att beröras. Angående 
begreppet rättssäkerhet, som i sig innefattar principer och begrepp, skiftar innebörden beroende 
på vem som använder det och i vilket sammanhang.8 De principer som valts att belysa i denna 
uppsats har valts utifrån den insamlade litteraturen och vilka principer som kan kopplas till det 
aktuella ämnet. Dessa principer är dock inte uttömmande.  
 
Utöver det ovan bör även nämnas att eftersom ingen studie på den praktiska tillämpningen av 
lagarna utförts inför denna uppsats kan inga definitiva slutsatser på de faktiska förhållandena 

                                                
3 Nääv, Maria & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 2 u., Studentlitteratur, Lund, 2018, s. 30. 
4 Nääv & Zamboni, i not 3 a.a., s. 24. 
5 Sandgren, Clas, Om empiri och rättsvetenskap: Del II, Juridisk tidskrift 1995/96 Nr 4, s. 1040. 
6 Sandgren, Clas, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, 3 u., Norstedts 
Juridik, Stockholm, 2015, s. 45 [cit. Sandgren, Rättsvetenskap]. 
7 Sandgren, Rättsvetenskap, i not 6 a.a., s. 45. 
8 Gustafsson, Ewa, Psykiatrisk tvångsvård och rättssäkerhet: En rättsvetenskaplig monografi om LPT, 1.1 u., 
Studentlitteratur, Lund, 2010, s. 93 f. 
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dras. Istället för en sådan studie har material, som utredningar och doktrin, använts för att förstå 
hur förhållanden kan se ut eller påverkas av lagstiftningen. 
 
1.6 Begrepp  
Hälso- och sjukvård  
Med hälso- och sjukvård avses åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla 
sjukdomar och skador, anges i hälso- och sjukvårdslag (2017:30) [cit. HSL] 2 kap. 1 §. Hit hör 
även sjuktransporter och att ta hand om avlidna.9 
 
Missbruk och beroende  
I LVM och socialtjänstlagen (2001:453) [cit. SoL] saknas definitioner för vad missbruk och 
beroende betyder. Tittar man på det medicinska området definieras missbruk som ”ett 
maladaptivt bruk av psykoaktiva substanser som leder till funktionsnedsättningar eller lidande, 
utan att beroende föreligger.”10 Missbruk föreligger vid upprepad användning av alkohol eller 
narkotika som leder till ett misslyckande att fullfölja sina skyldigheter, ett ökat risktagande, 
upprepade kontakter med rättsväsendet eller en fortsatt användning av alkohol eller narkotika 
trots återkommande problem. För beroende räknas dessutom till exempel en ökad tolerans, 
abstinensbesvär, en önskan att minska intaget och att viktiga social eller yrkesmässiga 
aktiviteter försummas.11 I lagkommentaren till LVM anges att missbruk innefattar dels ett visst 
krav på upprepning, dels medicinska eller sociala skadeverkningar eller att det finns en tydlig 
risk för sådana skador.12 Att det uttrycks fortgående missbruk i lagen förutsätter att det finns 
viss varaktighet, kontinuitet och aktualitet. Vidare ges inget uttryckligt krav på beroende i 
paragrafen, men sammansättningen av begreppet fortgående missbruk tillsammans med 
vårdbehovet, som inte kan tillgodoses på annat sätt, får ändå anses grundas i ett beroende.13 I 
denna uppsats kommer missbruk och missbrukare att användas som begrepp för person som 
uppfyller vård enligt LVM. Mer om kriterierna för tvångsvård enligt LVM ges i 2.3.2. 
 
Psykisk störning 
Tvångsvård enligt LPT får endast ges om personen lider av en allvarlig psykisk störning. Dock 
saknar både LPT och HSL en rättslig definition av begreppet. I lagkommentaren till LPT anges 
att begreppet allvarlig psykisk störning ska ses som en samverkan mellan biologiska, sociala 
och psykologiska faktorer som ofta är orsaken till psykiska störningar och vårdbehovet. Om 
störningen är allvarlig ska bedömas utifrån störningens art och grad. Hänsyn ska också tas till 
att växlingar i tillståndet kan uppstå och risken för återfall vid avbrott i behandlingen. Så länge 
det finns en påtaglig risk att besvären återkommer vid avbrott av behandling ska störningen ses 
som allvarlig.14 I förarbeten till lagen räknas upp några störningar som kan ge upphov till vård 
enligt LPT, dessa ska dock ses som vägledning och är inte uttömmande. Tillstånd av psykotisk 
karaktär, allvarliga depressioner med självmordstankar, svårartade personlighetsstörningar 
räknas upp. Här tas även alkoholpsykoser och psykoser som drabbar narkotikamissbrukare upp 
och tillstånd som uppstår i samband med abstinens.15 I uppsatsen kommer psykisk störning eller 
allvarlig psykisk störning användas för att syfta till någon som uppfyller vård enligt LPT. Mer 
om kriterierna för tvångsvård enligt LPT ges i 2.3.5. 

                                                
9 Prop. 2016/17:43 En ny hälso- och sjukvårdslag, s. 85. 
10 SOU 2011:35 Bättre insatser vid missbruk och beroende - Individen, kunskapen och ansvaret: Slutbetänkande 
av Missbruksutredningen, volym 1, s. 508. 
11 SOU 2011:35, s. 508. 
12 Clevesköld, Lars, LVM (1988:870) 4 § 1 st. 1 p., Karnov, 2018-10-1. 
13 Clevesköld, Lars, LVM (1988:870) 4 § 1 st. 1 p., Karnov, 2018-10-1. 
14 Gylling Lindkvist, Cecilia, LPT (1991:1128) 3 § 1st., Karnov, 2018-07-01. 
15 Prop. 1990/91:58 om psykiatrisk tvångsvård, m.m., s. 86. 
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Samsjuklighet 
Begreppet samsjuklighet används främst i SOU 2011:35 utan att förklaras vidare än att det 
handlar om personer med missbruk eller beroende och somatisk eller psykisk sjukdom.16 I 
denna uppsats används samsjuklighet som ett samlingsbegrepp för en person som lider både av 
ett missbruk enligt LVM och en psykisk störning enligt LPT.  
 
1.7 Disposition  
Uppsatsen består av fem kapitel. I nästkommande kapitel, kapitel två, kommer först en 
genomgång av tvångsvårdens utveckling presenteras. Detta för att ge en djupare förståelse av 
hur nuvarande lagstiftning ser ut. Detta undersökts i nästa del av samma kapitel. I denna del 
läggs även fokus på syftena bakom tvångsvårdslagarna. I det tredje kapitlet undersöks vad 
rättssäkerhet är, med fokus på LVM och LPT, och ett antal rättssäkerhetsprinciper som kan 
kopplas till problematiken i uppsatsen. I det fjärde kapitlet undersöks först hur samspelet mellan 
LVM och LPT ser ut för en person med samsjuklighet och hur lagarna förhåller sig till varandra. 
Därefter ställs rättssäkerhetsprinciperna mot det samspelet för att se om nuvarande lagstiftning 
är rättssäker. I det femte och sista kapitlet ges en sammanfattning av uppsatsen. 
  

                                                
16 SOU 2011:35, s. 532. 
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2 Den svenska tvångsvården 
 
Inom svensk lagstiftning bereds tvångsvård utifrån fem olika lagar och under två olika 
huvudmän, antingen inom hälso- och sjukvården eller inom socialtjänsten.17 I denna uppsats 
kommer tvångvård utifrån två av dessa lagar undersökas, LVM och LPT. Denna delen av 
uppsatsen kommer att gå in på vad dessa lagar innebär. Detta genom att först se hur utveckling 
kring tvångsvården av missbrukare och psykiskt störda har reglerats och sett ut i Sverige, detta 
för att ge mer förståelse för hur nuvarande lagstiftning ser ut, för att sedan gå in på hur lagarna 
kan appliceras i nuläget och deras syften. 
 
2.1 Utvecklingen kring LVM 
Missbruk har under lång tid och med olika medel försökts bekämpas av samhället.18 Personer 
som lider av missbruk är ofta socialt exkluderade och kan ha svårt att ta till vara sina 
rättigheter.19 Genom både kriminalisering och vårdinstanser har samhället försökt främja 
nykterhet. Fylleri var kriminaliserat från 1733 ända fram till 1977. Under 1800-talet var det 
framförallt för att samhället skulle framstå från sin bästa sida som fylleri blev straffbart och 
infördes i 1864 års strafflag.20 Utvecklingen har gått från en alkoholistvård till en missbruksvård 
i takt med att samhället utvecklats och istället för att lägga fokus på samhällets bästa är det 
numera individens rättigheter som sätter ramarna för det som har börjat betraktas som något 
som kräver vård istället för straff eller isolering. Utöver samhällsaspekten var det också arbets- 
och försörjningsplikten som vägde tungt under 1800-talet och det var dessa aspekter som främst 
drev på lagstiftaren.21  
 
Den första lagen som behandlade missbrukare med tvångsvård var lag om behandling av 
alkoholister (1913 nr 102) som har moderniserats vid flera tillfällen och slutligen ersattes. I den 
lagen kunde endast grova missbrukare tvångsomhändertas och placeras på alkoholistanstalt, 
detta för att skydda samhället mot sociala skadegörare.22 I 1954 års lagen (1954:579) om 
nykterhetsvård [cit. NvL] lades möjligheten till frivillig intagning på nykterhetsvårdsanstalt till. 
För att få beslut om tvångsvård krävdes förutom att personen vara hemfallen åt alkoholmiss-
bruk, också uppfyllde någon av special indikationerna som främst var utformade ur ett 
samhällsskyddsperspektiv.23 Under 1960-talet började alkoholismen ses mer som en sjukdom 
och kritiken mot NvL ökande då den ansågs repressiv.24  
 
En utredning som skulle göra en allmän översyn och reformering av dåvarande sociala vårdlag-
stiftningen tillsattes och 1982 trädde en ny lag i kraft i Sverige. Den ersatte barnavårdslagen 
(1960:97), NvL och lagen (1956:2) om socialhjälp. Detta är SoL, som är en lag utan någon form 
av tvång. Tvångsvårdformerna skulle fortsättningsvis behandlas separat, och SoL skulle präglas 

                                                
17 LVM och lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga faller inom kommunens ansvar, mer 
specifikt socialtjänsten, medan LPT, lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård och smittskyddslagen (2004:168) 
faller inom landstingens ansvar, mer specifikt hälso- och sjukvården. 
18 Gustafsson, Ewa, Missbrukare i rättsstaten: en rättsvetenskaplig studie om lagstiftningen rörande tvångsvård 
av vuxna missbrukare, 1.1 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2001, s. 25 [cit. Gustafsson, Missbrukare]. 
19 Gustafsson, Missbrukare, i not 18 a.a., s. 17. 
20 Gustafsson, Missbrukare, i not 18 a.a., s. 25. 
21 Gustafsson, Missbrukare, i not 18 a.a., s. 25. 
22 Prop. 1954:159 med förslag till lag om nykterhetsvård m.m., s. 58. 
23 Bramstång, Gunnar, Sociallagstiftningen: En kommentar till socialtjänstlagen, lagen om vård av unga samt 
lagen om vård av missbrukare, P A Norstedts & Söners Förlag, Stockholm, 1985, s. 348. 
24 SOU 2011:35 Bättre insatser vid missbruk och beroende - Individen, kunskapen och ansvaret: Slutbetänkande 
av Missbruksutredningen, volym 2, s. 603 f [cit. SOU 2011:35, volym 2]. 
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av frivillighet och individens rätt till självbestämmande.25 Under utredningen som ledde fram 
till lagen anförde socialutskottet vikten av att vården av vuxna missbrukare skulle utredas 
ytterligare, detta eftersom vården som avses utgör stora ingrepp i den enskildes frihet och 
integritet. Detta ledde till LVM, som är avsedd att komplettera SoL.26 Den nya lagen syftade 
även till att behandla narkotikamissbruk som tidigare varit oreglerat.27 Det var till en början 
tänkt att missbrukare med psykisk störning under en kortvarig period skulle kunna ges vård 
under dåvarande lag kring psykiatrisk tvångsvård, lag (1966:293) om beredande av sluten 
psykiatrisk vård i vissa fall [cit. LSPV], men förslaget fick kritik och gick inte igenom.28 
 
Bramstång ställde sig 1985 kritiskt till den nya lagen, eftersom han ansåg att den hade en tydlig 
prägel av kompromisser av olika ståndpunkter och att dess utfall var svårt att förutspå.29 1987 
gjorde Socialberedningen en översyn av 1981års lag och kom fram till att rekvisitet i trängande 
behov av vård innebar en alltför restriktiv tillämpning av lagen.30 Departementschefen angav i 
propositionen att i och med rekvisitet kunde till exempel inte unga missbrukare som inte fått 
allvarliga skador till följd av sitt missbruk vårdas enligt LVM; det gällde också en person som 
vid ett tillfälle tvångsvårdats och sedan fått återfall men då inte kunde tvångsvårdas förrän hen 
blivit tillräckligt dålig.31 Ordet trängande togs därmed bort vid revisionen av lagen 1988. Det 
här ledde till en viktig breddning av lagen som resulterade i att vård kunde ges i ett tidigare 
skede i många fall. Detta är i stora drag utvecklingen av LVM som har bidragit till dess 
nuvarande form, nu följer en genomgång av hur utvecklingen kring LPT har sett ut. 
 
2.2 Utvecklingen kring LPT 
Att rättsligt ta till tvång inom missbruksvården har bara varit möjligt i drygt 100 år. Tvånget 
inom psykiatrin har funnits desto längre. Lagar kring hur man ta om hand om ”galna” har funnits 
ända sedan tiden då man började skriva ned landskapslagarna, runt 1200-talet.32 Däri angavs 
det hur samhället skulle skydda sig mot de psykiskt sjuka och hur de skulle omhändertas. Under 
denna tid föll det på den sjukes familj att ta hand om den sjuka, det var nämligen dem som hölls 
ansvariga om den galne begick brott. Galen var man om man till följd av sina handlingar eller 
brist på förstånd var tvungen att hållas bunden eller vara under övervakning.33 Eftersom 
familjen ville undvika att bli ansvarig för brott var det i deras intresse att kedja fast sin släkting. 
Enligt Grönwall och Holgersson kan det vara ur detta som de äldre beskrivningarna av att de 
sinnessjuka var väldigt våldsamma och uppträdde desperat föddes.34 Enligt Uppsalalagen var 
man tvungen att officiellt meddela för ”grannar och sockenmän” att man hade en sinnessjuk 
inom familjen, detta ledde till strafflindring för både den galne som blev helt straffri och för 
familjen som fick böta en lägre avgift ifall den sinnessjuka skulle utföra ett brott.35 
 
Philippe Pinel var en fransk läkare som, i början av 1800-talet, kämpade för att mänskliga fri- 
och rättigheter skulle gälla även de sinnessjuka och som överläkare avskaffade han tvång, 

                                                
25 Gustafsson, Missbrukare, i not 18 a.a., s. 32 f. 
26 SOU 1981:7 LVM – Lag om vård av missbrukare i vissa fall: Delbetänkande av socialberedningen, s. 7. 
27 Clevesköld, Lars, LVM (1988:870), Karnov, 2018-10-01. 
28 Bramstång, i not 23 a.a., s. 348. 
29 Bramstång i not 23 a.a., s. 349. 
30 Prop. 1987/88:147 om tvångsvård av vuxna missbrukare, m.m., s. 42. 
31 Prop. 1987/88:147 s. 43.  
32 Grönwall, Lars & Holgersson, Leif, Psykiatrin, tvånget och lagen: En lagkommentar i historisk belysning, 6 u., 
Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 16. 
33 Grönwall & Holgersson, i not 32 a.a., s. 17. 
34 Grönwall & Holgersson, i not 32 a.a., s. 17. 
35 Grönwall & Holgersson, i not 32 a.a., s. 16 ff. 
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fastkedjning och tortyr där han jobbade i Frankrike.36 Från 1800-talet och en bit in på 1900-
talet fanns det ingen frivillighet att söka vård för den psykiskt sjuka i Sverige, utan man kunde 
bara bli tvångsplacerad på sinnessjukhus.37 Även om de sjuka inte längre kallades galna, fanns 
rädslan och avståndstagandet kvar. Pinel inspirerade den svenske läkaren Carl Ulrik Sondén, 
som hävdade att de sinnessjuka faktiskt inte var galna eller besatta av onda andar som ett straff 
från Gud, utan att de faktiskt var sjuka.38 Därmed krävdes en faktisk behandling av en läkare, 
dessvärre var det fortfarande isolering som var den tillgängliga behandlingen vid denna tid. I 
1858 års stadga kallades dessa personer istället för sinnessjuka men behandlades fortsatt bäst 
genom isolering, detta var till stor del för att man ansåg dessa personer som farliga och att de 
behövde avlägsnas från samhället.39 Stadgan medförde en koppling till sjukdom och ett krav på 
behandling i dessa fall.40 1929 kom en sinnessjuklag och en sinnessjukstadga, i dessa fick 
rättsaspekter större utrymme. Under 1940-talet upprättades även universitetskliniker och i och 
med det började sinnessjuklagen ifrågasättas allt mer. 
 
1954 startades utredningar som till en början handlade om rättssäkerhetsfrågor inom 
sinnessjukvården, men som senare kom att se över hela lagstiftningen.41 Riksdagen hade 
beslutat att landstingen skulle ta över huvudmannaskapet kring den psykiatriska vården från 
och med 1967. Förslaget om den nya lagen som framkommit under utredningarna kom därav 
att utvidgas.42 1967 trädde till sist LSPV i kraft. En viktig idé bakom förslaget till lagen var att 
psykiatrin skulle vara närmare sammankopplad med den övriga vården, och de grundprinciper 
som gäller där skulle även gälla för psykiatrin i den utsträckning det var möjligt.43 Något som 
troligen hjälptes av att psykiatrin nu hanterades av samma huvudman som den övriga hälso- 
och sjukvården. Anledningen till att en tvångslag ansågs nödvändig inom psykiatrin var att de 
sjuka ansågs ha en bristande insikt i sitt tillstånd och hade sämre omdömesförmåga, de kunde 
själva inte alltid avgöra om det fanns ett behov av vård.44  
 
Mycket har förändrats kring tvånget av psykiskt sjuka, då både synsättet och lagen utvecklats. 
Respekt och rättssäkerheten har stärkts både genom den svenska lagstiftningen och inter-
nationella dokument.45 Fokus och ansvar gällande psykisk sjukdom har skiftat, från att den 
sjuke blev straffad av Gud och hade sig själv att skylla för sin sjukdom till att det är samhällets 
ansvar att hjälpa den sjuke. Färre och färre behandlades med tvång under de senare delarna av 
1900-talet till följd av det förändrade tankesättet.46 1980 tillsattes en statlig utredning som hade 
till uppgift att göra en fullständig revision av LSPV.47 Denna revision ledde till den nuvarande 
lagen i Sverige, LPT, som trädde i kraft 1991. 2008 gjordes en ändring i LPT som innebar att 
både sluten och öppen psykiatrisk tvångsvård var möjlig.48 Då utökades tvångsvården till att 
inte bara avse dem som hade ett oundgängligt vårdbehov utan kunde också ges om det förelåg 
särskilda villkor.  
 

                                                
36 Grönwall & Holgersson, i not 32 a.a., s. 20. 
37 Gustafsson, i not 8 a.a., s. 15. 
38 Grönwall & Holgersson, i not 32 a.a., s. 20. 
39 SOU 1984:64 Psykiatrin, tvånget och rättssäkerheten: Betänkande av socialberedningen, s. 15. 
40 Grönwall & Holgersson, i not 32 a.a., s. 21. 
41 Grönwall & Holgersson, i not 32 a.a., s. 30. 
42 Grönwall & Holgersson, i not 32 a.a., s. 31. 
43 Grönwall & Holgersson, i not 32 a.a., s. 31. 
44 Grönwall & Holgersson, i not 32 a.a., s. 31. 
45 Gustafsson, i not 8 a.a., s. 15. 
46 Grönwall & Holgersson, i not 32 a.a., s. 46 f. 
47 Grönwall & Holgersson, i not 32 a.a., s. 44. 
48 Prop. 2007/08:70 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården. 
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2.3 De avsedda lagarnas syfte och beredning 
I föregående delar gavs beskrivningar av tvångsvården ur ett historiskt perspektiv för att ge en 
tydligare förståelse för det rättsliga nuläget. I utvecklingen kring LVM och LPT går det att se 
att synsättet ändrats kraftigt. Till en början var det viktigt att skydda samhället från 
missbrukaren eller den galne. Numera ska tvångsvården byggas på respekt för den enskildes 
fri- och rättigheter och tvång ska vara den sista utvägen. Denna del av uppsatsen undersöker 
hur LVM och LPT ser ut i nuläget, deras syfte och under vilka omständigheter tvångsvård kan 
ges. 
 
2.3.1 LVM - Syfte 
I LVM finns det två syften som anges i första och tredje paragrafen av lagen. Det första är att 
hjälpa enskilda människor att komma ifrån sitt missbruk, ett långvarigt syfte. Detta syftet 
kommer genom de vägledande målen i SoL som LVM är en förgrening av. Eftersom SoL är fri 
från tvång regleras tvånget i en enskild lag, LVM, men SoL:s principer och mål är ändå 
vägledande för LVM.4950 Det andra syftet är att motivera individen till att frivilligt vilja ta emot 
vård51, detta mera kortsiktiga syftet får ses som lagens huvuduppgift.52 Det ses som samhällets 
skyldighet att ingripa i situationer där allvarlig fara för en missbrukare eller dennes närstående 
föreligger.53 Men det är viktigt att komma ihåg att LVM är en undantagslag som endast ska 
appliceras om vårdbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt, till exempel genom SoL. Det ska 
vara den enskildes behov som ligger till grund för bedömningen och vård ska inte ges som ett 
sätt att skydda samhället, detta framgår tydligt i motiven till lagen till skillnad från lagens 
föregångare. Men Bramstång framhåller ändå att det inte helt går att bortse från andra aspekter 
än just de som angår personen i fråga.54 Är kriterierna för tvångsvård uppfyllda ska vård beredas 
trots brist på samtycke enligt LVM 2 §. Skulle samtycke till vård ges görs en bedömning om 
samtycket är realistiskt. Det kan vara så att samtycket inte kan anses som äkta p.g.a. tidigare 
avbrott i frivillig vård eller om missbrukaren till en början inlett vård men sedan vill avbryta. I 
dessa fall ska tvångsvård ges trots samtycke.55 
 
2.3.2 LVM - Förutsättningar för tvångsvård  
För att en person ska kunna tvångsvårdas enligt LVM krävs att denne till följd av missbruk av 
alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är oförmögen att vårdas enligt SoL eller annan 
lag.56 Det krävs även att missbruket är fortgående och att ett av följande tre rekvisit är uppfyllda: 
att missbruket leder till att personen utsätter sitt eget liv för allvarlig fara, eller att det finns risk 
att personen skadar sig själv eller närstående, eller att det finns en uppenbar risk att personen 
förstör sitt liv.57 En avvägning görs alltid i fråga om tvångsvård, då ställs nödvändigheten att få 
vård mot individens frivillighet.58 Ett annat rekvisit är att personen motsätter sig vård. Lagen är 
tvingade eftersom tvångsvård skall beredas om rekvisiten ovan är tillämpliga.  
 
Vad som räknas som fortgående är inte helt klarlagt, men det innebär att det ska finnas en viss 
varaktighet. En tillfällig överkonsumtion är alltså inte tillräckligt för att beredas vård, det ska 
                                                
49 SoL 1 kap. 3 §. 
50 LVM 1 §. 
51 LVM 3 §.  
52 Clevesköld, Lars, LVM (1988:870) 1 §, Karnov, 2018-10-01. 
53 Prop. 1987/88:147 s. 53. 
54 Bramstång, i not 23 a.a., s. 357. 
55 Lundgren, Lars & Sunesson, Per-Anders, Nya sociallagarna: Med kommentarer, I lydelsen den 1 januari 2019, 
32 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2019, s. 454. 
56 LVM 4 §.  
57 LVM 4 §. 
58 Gustafsson, Missbrukare, i not 18 a.a., s. 213.  
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finnas en viss grad av intensitet och regelbundenhet.59 Missbruk som uppkommer periodvis kan 
ligga till grund för ett beslut av vård, om de övriga rekvisiten är uppfyllda.60 I det undersökta 
materialet som Gustafsson har studerat visas att varaktigheten kan variera mellan några veckor 
till missbruk som pågått mer är 25 år. Vad som är varaktighet ger lagen eller dess förarbeten 
ingen tydlig bild av.61  
 
2.3.3 LVM - Intagning och vård 
Socialnämnden inleder utredning om tvångsvård efter att antingen en myndighet eller läkare 
som varit i kontakt med en missbrukare och som är i behov av den typen av vård har gjort en 
anmälan.62 Socialnämnden ska även inleda utredning så fort nämnden fått kännedom om att en 
person kan behöva vård enligt LVM.63 I utredningen ska det framgå missbrukarens för-
hållanden, tidigare genomförda åtgärder och planerade åtgärder.64 Resultatet av tidigare vård 
ska även framgå.65 Ett läkarintyg med missbrukarens aktuella hälsotillstånd ska finnas med i 
utredningen.66 Denna utredning kan bidra till att vården inleds snabbare.67 Baserat på 
utredningen är det förvaltningsrätten som sedan fattar beslut om tvångsvård ska föreligga.68 Det 
finns även en möjlighet att omedelbart omhänderta en missbrukare om det är sannolikt att 
personen kan beredas vård utifrån denna lag och om det finns risk att personens hälsotillstånd 
blir allvarligt försämrat om personen inte får vård eller om det finns en överhängande risk att 
personen skadar sig själv eller någon närstående. Under dessa omständigheter får social-
nämnden fatta beslut och omhänderta personen för att sedan i efterhand, senast dagen efter, 
meddela beslutet till förvaltningsrätten som prövar om omhändertagandet ska fortgå.69 I ett fall 
som avgjordes 2010 i Hovrätten för Västra Sverige uppstod frågan om en enhetschef på en 
enhet där frågor om missbrukare och missbruksvård handläggs, hade gjort sig skyldig till 
tjänstefel. Frågan uppstod då en person, T.N, sökt hjälp för sina missbruksproblem och under 
denna tid gjort allvarliga överdoseringar, varit på sjukhusvistelser och befunnit sig i livshotande 
hälsotillstånd. T.N avled ca 10 månader efter att han sökt hjälp. Hovrätten fann att eftersom 
dessa förhållanden varit kända för enhetschefen och hen trots detta inte inlett en utredning eller 
utfört ett omedelbart omhändertagande i enlighet med LVM och därmed hade åsidosatt sina 
uppgifter och begått tjänstefel.70 
 
Tvångsvården ska upphöra att gälla så fort syftet med tvångsvården är uppnått, alltså när 
personen är motiverad till att vårdas frivilligt, men samtidigt får tvångsvården inte pågå längre 
än max sex månader.71 Det är viktigt att vården inriktas så att det planeras för hur behandling 
eller andra rehabiliteringsinstanser ska utnyttjas efter att vården enligt LVM avslutats.72 I LVM 
§ 30 anges att socialtjänsten ska aktivt verka för att den enskilde efter vårdtiden får personligt 
stöd eller behandling för att komma ifrån sitt missbruk, och även arbeta för att personen får 
bostad och arbete eller utbildning.  

                                                
59 Lundgren & Sunesson, i not 55 a.a., s. 454. 
60 Gustafsson, Missbrukare, i not 18 a.a., s. 316. 
61 Gustafsson, Missbrukare, i not 18 a.a., s. 325. 
62 LVM 6 §.  
63 LVM 7 §. 
64 LVM 10 §. 
65 Lundgren & Sunesson, i not 55 a.a., s 468. 
66 LVM 11 §. 
67 Lundgren & Sunesson, i not 55 a.a., s. 468.  
68 LVM 5 §. 
69 LVM 13–15 §§. 
70 RH 2011:27. 
71 LVM § 20. 
72 Lundgren & Sunesson, i not 55 a.a., s. 449. 
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Vården ska inledas på sjukhus om sådana förutsättningar föreligger.73 Och enligt LVM 4 § 2 st. 
kan vård enligt LPT ges vid kortare tillfällen, till exempel vid avgiftningsfasen, då psykoser 
kan förekomma. Finns det behov av vård under LPT en längre tid bör däremot inte vård enligt 
LVM ges. Mer om detta kommer att tas upp under kapitel 4.  
 
2.3.4 LPT - Syfte 
Syftet i LPT anges i andra paragrafen och det är att sätta patienten i stånd att frivilligt medverka 
till nödvändig vård och ta emot det stöd som hen behöver.74 LPT är ett komplement till HSL 
och ska därmed följa de principer och förhållningssätt som framställs i den lagen.75 HSL 2 § 
anger att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 
människans värdighet. All vård i Sverige ska i huvudregel baseras på frivillighet enligt HSL. I 
förarbetet till LPT rättfärdigas tvång inom vården på följande sätt:  

”Den grundläggande solidariteten i samhälle och vård bygger på att vi har ansvar inte bara 
för oss själva utan även för varandra. Förmågan till ansvarstagande varierar under 
livscykeln och beroende på hälsotillstånd. I situationer där en människa på grund av sitt 
psykiska tillstånd uppenbart saknar förmåga att se till sitt eget bästa eller utsätter andra för 
risker till liv eller hälsa kräver den grundläggande solidariteten människor emellan att hjälp 
kan ges även om vederbörande motsätter sig det.”76  

Här läggs vikten på att rättssäkerheten ska upprätthållas, både för individen och för 
allmänhetens förtroende. I beredningen av lagen var syftet att skapa en lag som kunde avhjälpa 
ett akut vårdbehov hos personen, för att denne sedan skulle kunna bli vårdad på frivillig grund.77 
Men lagen blev utformad som både en akutlag och en vårdlag, eftersom tvångsvård kan 
föreligga även i fall som inte är akuta så länge rekvisiten i LPT 3 § är uppfyllda. 
 
2.3.5 LPT - Förutsättningar för tvångsvård  
Tvångsvård enligt LPT får endast beredas om patienten lider av en allvarlig psykisk störning 
och som till följd av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt antingen: 
har ett oundgängligt vårdbehov som inte kan tillgodoses på något annat sätt eller om det 
föreligger särskilda villkor för att nödvändig vård ska kunna ges.78 Tvångsvård enligt LPT ges 
alltså under två förutsättningar: när patienten har ett oundgängligt vårdbehov ges vården i form 
av sluten tvångsvård och när det föreligger särskilda villkor ges vård i form av öppen 
tvångsvård, som avser den övriga tvångsvården.79 En annan förutsättning för tvångsvård är att 
patienten ska motsätta sig vård.80 Tvångsvården ska alltid inledas i form av sluten psykiatrisk 
tvångsvård för att sedan övergå i öppenvård.81 De vårdåtgärder som ges utan samtycke ska vara 
riktade så att de skapar förutsättningar för frivillig vård.  
 
Tvångsvård får endast ges om personen lider av allvarlig psykisk störning. (Se 1.6 för mer om 
begreppet psykisk störning) Den psykiska störningen anses allvarlig när det finns en påtaglig 
risk att de psykiska symptomen återkommer om behandlingen avbryts.82 När denna bedömning 
                                                
73 LVM 24 §. 
74 LPT 2 §. 
75 Prop. 2016/17:43 s. 71. 
76 Prop. 1990/91:58 s. 65. 
77 SOU 1984:64 s. 16.  
78 LPT 3 § 1 st. 
79 LPT 3 § 1 st. 
80 LPT 3 § 2 st. 
81 Gylling Lindkvist, Cecilia, LPT (1991:1128) 2 § 1st., Karnov, 2018-07-01. 
82 Gylling Lindkvist, Cecilia, LPT (1991:1128) 3 § 1 st., Karnov, 2018-07-01. 
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görs måste hänsyn tas till växlingar i tillståndet hos patienten. I mål 496–11 från Kammarrätten 
i Sundsvall beslutades om fortsatt sluten tvångsvård. Patientens tillstånd hade under en tid 
långsamt förbättrats men med flera sämre perioder. Eftersom patienten fortfarande uppfyllde 
alla kriterier för sluten tvångsvård ansåg både förvaltningsrätten och kammarrätten att vården 
skulle fortgå.83 LPT är utformad för att patientens eget vårdbehov ska stå i fokus vid 
bedömningen om tvångsvård ska föreligga. Till skillnad från lagens föregångare, LSPV, har 
samhällets skyddsaspekt en liten betydelse i sammanhanget.84  
 
2.3.6 LPT - Intagning och vård  
Beslut om tvångsvård enligt LPT fattas av chefsöverläkare vid den aktuella enheten för 
psykiatrisk vård.85 Tvångsvård får max ges i fyra veckor, men om så krävs kan chefsöverläkaren 
ansöka hos förvaltningsrätten att vården ska fortsätta utöver dessa fyra veckor.86 Individen har 
möjlighet att omedelbart överklaga detta beslut.87 Vid sådant beslut får vården förlängas max 
fyra månader88, efter en förnyad ansökan från chefsöverläkaren får rätten medge att vården 
fortsätter utöver den fyra månaders tiden. Ett sådant medgivande lämnas för högst sex månader 
åt gången.89 
 
Behovet av tvångsvård ska prövas av två av varandra oberoende läkare, där en av dem utfärdar 
vårdintyg och en beslutar om intagning.90 Vårdintyget ska grundas på en läkarundersökning 
och det ska framgå att det finns sannolika skäl för att förutsättningarna för sluten psykiatrisk 
tvångsvård är uppfyllda. Eftersom undersökningen för vårdintyg ofta sker utan personens 
samtycke är det ett omhändertagande i sig och är ett frihetsberövande.91 Vem som helst ska 
kunna ta initiativ till att en läkarundersökning kommer på fråga, det kan till exempel vara 
socialtjänsten, polisen eller anhöriga till personen.92 Här uppstår frågan vilken skyldighet enligt 
lag myndigheter har att ta initiativ till att en utredning startas. Polisen har ingen skyldighet att 
se till att en utredning startas men ska däremot underrätta den psykiatriska verksamheten eller 
primärvården att behov finns.93 LPT faller inom hälso- och sjukvården och HSL gäller därmed 
som ramlag, där anges att landstinget ska ansvara för en god hälso- och sjukvård för de som är 
bosatta i landstinget.94 Då gäller även att den personal som utövar hälso- och sjukvård ska utföra 
sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.95 Utöver detta har 
kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de 
behöver.96 
 
Bedömningen om tvångsvård fortfarande föreligger kan kompliceras av att patienter befinner 
sig under långvariga permissioner. Detta undersöktes i ett fall i Högsta förvaltningsdomstolen 
[cit. HFD] (2017 ref. 61). I fallet användes ett förarbete där regeringen anförde att permissioner 
är avsedda att avse kortare perioder där den som vårdas inom sluten tvångsvård ges tillfälle att 

                                                
83 KamR i Sundsvall:s dom i mål nr 496–11, 2011-03-31. 
84 Grönwall & Holgersson, i not 32 a.a., s. 63. 
85 LPT 6 b § 2 st.  
86 LPT 7 §.  
87 LPT 32 §. 
88 LPT 8 §. 
89 LPT 9 §. 
90 Grönwall & Holgersson, i not 32 a.a., s. 92. 
91 Grönwall & Holgersson, i not 32 a.a., s. 93. 
92 Lindkvist, Cecilia, LPT (1991:1128) 4 § 1 st., Karnov, 2018-07-01. 
93 Grönwall & Holgersson, i not 32 a.a., s. 90 f.  
94 HSL 8 kap. 1 §. 
95 Patientsäkerhetslagen (2010:659) 6 kap 1 §. 
96 SoL 2 kap 1 §. 
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sköta vissa personliga angelägenheter eller för att underlätta en övergång till öppen psykiatrisk 
tvångsvård. Tanken var att den öppna tvångsvården skulle ersätta långvariga permissioner som 
tidigare tilläts inom den slutna tvångsvården.97 I fallet, där båda underinstanserna fann att sluten 
psykiatrisk tvångsvård fortsatt skulle föreligga, resonerade HFD annorlunda. Fallet rörde en 
person (B.N) som togs in för sluten psykiatrisk tvångsvård i maj 2013. I april 2017 hade 
chefsöverläkaren ansökt hos förvaltningsrätten om medgivande till fortsatt sluten psykiatrisk 
tvångsvård. I ansökan skrevs bland annat att patienten hade ett oundgängligt behov av 
medicinering och att hennes tillstånd skulle försämras om behandlingen avbröts. Vidare 
anfördes att patienten motsatte sig till vård och saknade sjukdomsinsikt. Under utredningarna 
framgick att under den senaste sex månaders vårdperioden hade patienten spenderat minst fem 
av de månaderna på permission. Patientens vårdbehov hade då tillgodosetts genom depå-
injektioner som hon fått i hemmet. HFD resonerade då kring huruvida: ”… B.N. kan anses ha 
ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att 
hon är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård, vilket är 
en förutsättning för att hon ska kunna beredas sluten psykiatrisk tvångsvård.”98 HFD anförde 
att det inom ramen för sluten tvångsvård enligt LPT inte finns utrymme för att en intagen patient 
vistas utanför sjukvårdsinrättningen i den utsträckningen som i detta fall. Vidare resonerade 
HFD att omständigheten att det fanns en risk att patienten slutar ta emot medicineringen och att 
det i sin tur leder till att patientens hälsa kan komma att försämras inte utgör tillräcklig grund 
för ett beslut om fortsatt sluten tvångsvård kan tas. Förutsättningarna för sluten psykiatrisk 
tvångsvård var därmed inte uppfyllda och vården skulle omedelbart upphöra.99  
 
2.4 Jämförelse mellan syftena med LVM och LPT 
Avslutningsvis för detta kapitel ska göras en jämförelse mellan syftena som ligger bakom LVM 
och LPT för att se om de skiljer sig åt. Som hjälp för att förstå dessa syften kan man se på 
debatten på 80-talet som pågick under reformeringen av den social vårdlagstiftningen. En av 
flera debatter som uppkom under utredningen kring LVM var vilket samhällsorgan som skulle 
ha ansvar för vården, om det skulle falla under social eller medicinsk lagstiftning och därmed 
också vilket syfte lagen skulle ha.100 Man tog då hänsyn till aspekter som grunden till 
tvångsvård och under hur lång tid tvångsvården skulle kunna ges. Debatten blev således om 
man skulle ha en akut- eller vårdlag.101 En akutlag skulle endast användas för att avhjälpa akuta 
lägen eftersom det sedan inte kan motiveras att tvångsåtgärder används, annat än i just akuta 
nödfall. Då missbrukare ofta saknar motivation, och det är just det som krävs för att kunna bli 
av med ett missbruk, hävdade förespråkare för en akutlag att det inte finns någon anledning till 
fortsatt vård efter att det akuta vårdbehovet blivit avhjälpt.102 Förespråkare för en vårdlag ansåg 
å andra sidan att det är just bristen på motivation som legitimerar tvångsvård och framförallt att 
tvångsvård kan pågå under en längre tid. Man ansåg också att ingripanden för tvångsvård inte 
enbart skulle ske vid akuta lägen utan också i förebyggande syfte.103 
 
LVM är, precis som Bramstång ansåg, en kompromiss av båda dessa synsätt. Att någon 
långvarig förändring inte kan komma utan motivation och att tvånget ska leda till att patienten 
aktivt ska kunna ta beslut om fortsatt vård är båda delar av syftet bakom LVM. Vård enligt 

                                                
97 Prop. 2007/08:70 s. 78. 
98 HFD 2017 ref. 61. 
99 HFD 2017 ref. 61. 
100 SOU 1987:22 Missbrukarna, Socialtjänsten, Tvånget: Betänkande av socialberedningen, s. 249. 
101 SOU 1987:22 s. 249. 
102 SOU 1987:22 s. 249 f. 
103 SOU 1987:22 s. 250. 
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LVM ska ses som en inledning till fortsatt vård som ska fortgå efter tvångsvårdens avbrott.104 
Då missbrukare ofta saknar motivation eller förmåga att komma ifrån sitt missbruk på egen 
hand har det bestämts att tvånget är en nödvändig del av behandlingen, det fungerar som en 
yttre ram som stöttar upp när motivationen försvinner.105 Kortsiktigt har tvångsvården i LVM 
alltså ett motiverande syfte till frivillig vård.  
 
Syftet med vården i LPT, som angavs ovan, är att patienten ska bli i stånd att frivilligt ta emot 
vård och stöd. Här gör Gustafsson en jämförelse med LVM: ”Till skillnad från tvångsvården 
enligt LVM, som ytterst syftar till frihet från missbruk, syftar inte vård enligt LPT till att 
patienten skall bli botad och ’fri från’ sin psykiska störning, vilket i vissa fall heller inte är 
möjligt. Syftet med vården enligt LPT är av mera kortsiktigt slag …”106 Det anges i proposition 
1990/91:58 att psykiatriska insatser som görs utan samtycke och motivation inte kan väntas 
leda till något tillfrisknade och att det är därför tvångsåtgärderna endast ska användas under en 
kortare period. Tvångsvård enligt LPT ska istället avse att skapa förutsättningar för frivillig 
vård.107 LVM kan som sagt sägas ha ett mer långvarigt syfte även om det främsta syftet faktiskt 
är att motivera individen till att frivilligt ta emot vård, det är en inledning till ytterligare vård 
precis som LPT.  
  

                                                
104 SOU 1987:22 s. 251. 
105 SOU 1987:22 s. 251. 
106 Gustafsson, i not 8 a.a., s. 126. 
107 Prop. 1990/91:58 s. 237. 
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3 Rättssäkerheten  
 
Efter att ha gått igenom hur tvångsvården enligt LVM och LPT ser ut kommer uppsatsen nu att 
gå vidare till begreppet rättssäkerhet. I den här delen av uppsatsen kommer vissa principer inom 
begreppet rättssäkerhet introduceras och förklaras med hjälp av förhållanden inom tvångs-
vården. Eftersom tvångsvård avser ingrepp i människors rättigheter är det av största vikt att 
dessa förhållanden är rättssäkra. Principerna som presenteras i denna del kommer senare 
användas för att ifrågasätta till vilken grad det rättsliga sambandet mellan LVM och LPT 
uppfyller kraven på rättssäkerhet. Rättssäkerheten avser förhållandet mellan den enskilde och 
det allmänna och begreppet innefattar flertalet principer och begrepp som alla sammankopplas 
med en rättsstat.108 Som Gustafsson hävdar är begreppet rättssäkerhet mångfacetterat och 
innebörden skiftar beroende på vem som använder det och i vilket sammanhang.109 Som 
nämndes i 1.5 är dessa principer inte uttömmande och har valts utifrån relevans för ämnet. I 
denna del av uppsatsen kommer några av rättssäkerhetens olika principer tas upp med fokus på 
LVM och LPT, dels i förhållande till principer som uppstår i svensk rätt, dels genom några av 
de rättigheter som Sverige åtagit sig genom EKMR. 
 
3.1 Människors lika värde 
I regeringsformen (1974:152) [cit. RF]110 1 kap. 2 § anges att den offentliga makten ska utövas 
med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och 
värdighet. Även om bestämmelsen i RF inte fungerar som en rättsligt bindande regel utan är ett 
målsättningsstadgande som ger uttryck för viktiga principer för samhället,111 är det likväl upp 
till den offentliga verksamheten att efterfölja denna princip. Liknande princip hittas även i HSL 
3 kap. 1 § 2 st., där bestämmelsen har rättslig kraft. I propositionen till HSL anges att lagen 
omfattar bland annat LPT.112 Därmed gäller denna princip även inom LPT-tvångsvården. 
Principen kommer också till uttryck i SoLs portalparagraf, som i sin tur omfattar LVM. 
 
3.2 Självbestämmande och integritet 
Principen om självbestämmande och integritet är en av grundpelarna för det svenska hälso- och 
sjukvårdssystemet och anges i HSL 5 kap. 1 § 3 pt. I lagkommentaren till denna paragraf anges 
att i ett system med i övrigt tydliga regler och rutiner finns det en risk att patientens behov av 
att bli sedd som människa sätts åt sidan. Därav läggs stor vikt vid medmänsklighet och 
förståelse.113 Det anges även att vägledande för vården ska vara att så långt som möjligt planera 
och genomföra den i samråd med patienten.114 Som Kindström Dahlin anger ger formuleringen 
så långt som möjligt uttryck för att rätten till självbestämmande är begränsad.115 Här möjliggörs 
att kunna ge vård utan samtycke, det kan till exempel handla om fall där en person råkat ut för 
en olycka och inte kan ge samtycke till vård på grund av att hen är medvetslös, eller i fall när 
tvångsvård föreligger. Det är inte rättsligt klargjort vid vilka tillfällen vård utan samtycke kan 
ges.116 
 

                                                
108 Gustafsson, i not 8 a.a., s. 93 f. 
109 Gustafsson, i not 8 a.a., s. 93.  
110 Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform [cit. RF].  
111 Prop. 2001/02:72 Ändringar i regeringsformen – samarbete i EU m.m., s. 15. 
112 Prop. 2016/17:43 s. 71. 
113 Vahlne Westerhäll, Lotta, HSL (2017:30) 5 kap. 1 § 3 p., Karnov, 2019-01-01. 
114 Vahlne Westerhäll, Lotta, HSL (2017:30) 5 kap. 1 § 3 p., Karnov, 2019-01-01. 
115 Kindström Dahlin, Moa, Psykiatrirätt: Intressen, rättigheter & principer, Jure, Stockholm, 2014, s. 154 f. 
116 Kindström Dahlin, i not 115 a.a., s. 154 f. 
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Självbestämmande och integritet är också en viktig del av socialtjänsten, det anges i SoL 1 kap. 
1 § 3 st. Stor vikt läggs vid personens självbestämmanderätt, alternativt medbestämmanderätt. 
Det ska till exempel vara helt upp till personen att kunna bestämma om hen vill ta emot 
socialtjänstens insatser. Precis som i vården ska socialtjänsten ge vård och stöd åt missbrukare 
i, så långt det är möjligt, frivilliga former. I en proposition till en ändring i SoL anges att: 

”Principerna om frivillighet och självbestämmande bör dock enligt regeringens mening 
även fortsättningsvis vara utgångspunkten för socialtjänstens insatser för missbrukare. 
Regeringen vill särskilt betona att ett sådant förhållningssätt inte bör innebära en passiv 
hållning från socialtjänstens sida. Att vården så långt möjligt ges i frivilliga former innebär 
samtidigt en skyldighet för socialtjänsten att aktivt söka upp och motivera enskilda 
missbrukare för insatser i syfte att motverka och förhindra fortsatt missbruk.”117  

I SoL 5 kap. 9 § anges att socialtjänsten aktivt ska verka för att missbrukaren får det stöd och 
den vård som behövs och att detta ska ske i samförstånd med den enskilde. Då SoL är en ramlag 
som bygger på frivillighet och är utan inslag av tvång känns det givet att det ska gälla även för 
insatser för missbrukare. Tvånget som kommer med LVM ska bara användas som sista utväg.  
 
3.3 Legalitetsprincipen 
Legalitetsprincipen ges till uttryck i RF 1 kap. 1 § 3 st., och anger att den offentliga makten 
utövas under lagarna. Med detta avses att motverka godtycke inom maktutövningen då det 
innebär att alla samhällsorgan är bundna att följa de lagar och föreskrifter som finns 
tillämpliga.118 Enligt Konstitutionsutskottets betänkande inför grundlagsändringen av RF ger 
denna princip utryck åt att Sverige är en rättsstat.119 Legaliteten innefattar också ett krav på 
förutsebarhet, att lagen ska vara klar och tydlig. Kravet på legalitet blir högre ju större ingrepp 
i den personliga integriteten eller rättigheterna som lagen avser.120 Det är viktigt att tolknings-
utrymmet i lagen inte är så stort att godtycke kan uppstå.121 Denna princip ges större tyngd av 
RF 2 kap. 21 § 1 st. som anger att de fri- och rättigheterna som kan begränsas måste göras så 
enligt lag.122 Principens koppling till LVM och LPT tycks vara klar: ingripanden, vård eller 
andra åtgärder kan endast ges grundat på lagstöd. Dessutom ska dessa lagar vara tydliga och 
förutsebara samt att lagarna inte ska ge ett för stort tolkningsutrymme för att vara förenliga med 
legalitetsprincipen. 
 
3.4 Likhets- och objektivitetsprincipen 
Två principer som tydligt kännetecknar en rättsstat är likhets- och objektivitetsprincipen som 
anges i RF 1 kap. 9 §.123  Dessa innebär att alla myndigheter som verkar i den offentliga 
förvaltningen ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Likhets-
principen innebär att lika fall ska behandlas lika.124 Det kommer att möjliggöra lagstiftning som 
är särbehandlande, vilket är både önskvärt och nödvändigt för att ge lika förutsättningar.125 Här 
ska dock göras skillnad på lagstiftning som är diskriminerande och som självfallet inte är 
tillåten. Eftersom LVM och LPT ämnar särbehandla vissa för att ge lika förutsättningar 
uppfyller lagarna kraven från likhetsprincipen. Objektivitetsprincipen innebär att de organ som 
                                                
117 Prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen, s. 138. 
118 Gustafsson, i not 8 a.a., s. 107. 
119 KU 1973:26 Betänkande med anledning av proposition 1973:90 med förslag till ny regeringsform och ny 
riksdagsordning m.m. jämte motioner, s. 59.  
120 Kindström Dahlin, i not 115 a.a., s. 56. 
121 Gustafsson, i not 8 a.a., s. 93.  
122 Gustafsson, Missbrukare, i not 18 a.a., s. 71. 
123 Gustafsson, i not 8 a.a., s. 108. 
124 Gustafsson, Missbrukare, i not 18 a.a., s. 72.  
125 Gustafsson, i not 8 a.a., s. 108.  
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utövar den offentliga förvaltningen ska vara sakliga och opartiska i sin utövning.126 Det är 
förbjudet att basera beslut på annat än just det som avses. Eftersom myndighetsutövarna har en 
prövningsrätt som kan innebära att beslut tas som påverkar den enskilde är det av stor vikt att 
detta görs helt utan godtycke.127 
 
3.5 Aktualitetsprincipen  
Aktualitetsprincipen handlar om att ett ingripande kopplat till tvångsvård måste grunda sig på 
de förhållanden som råder då beslutet fattas.128 I LPT läggs vikt på att det är behovet av vård i 
den aktuella tiden som främst ska avgöra om vård faktiskt behövs, att det finns ett oundgängligt 
behov i det aktuella skedet.129 Att det behövs i framtiden eller att det har behövts tidigare är inte 
tillräckliga grunder i sig själva, men ska förstås vägas in i en bedömning.130 Samma gäller i 
LVM där förhållandena som föreligger ett ingripande även måste föreligga vid beslutet.131 I 
LVM finns dessutom rekvisitet att missbruket ska vara fortgående, det ska alltså både finnas 
förhållanden som gör tvångvård nödvändig just då och det finns ett krav på en viss 
varaktighet.132 
 
3.6 Proportionalitetsprincipen  
Proportionalitetsprincipen innebär att i de fall som myndighetsbeslut är betungande för den 
enskilde skall en avvägning av de negativa konsekvenserna av beslutet mot nyttan för det 
allmänna som beslutet leder till göras. Beslutet får inte leda till allt för stora uppoffringar för 
den enskilde och måste kunna motiveras av allmänintresset.133 I en proposition angående 
kroppsvisitation och kroppsbesiktning angavs att proportionalitetsprincipen ”… innebär att en 
tvångsåtgärd i fråga om art, stryka, räckvidd och varaktighet skall stå i en rimlig proportion till 
vad som står att vinna med åtgärden.”134 Principen kommer till uttryck i LPT 2 a och 2 b §§.  
Proportionalitetsprincipen är även stadgad i LVM 36 a §, tvångsåtgärder får endast användas 
om de står i rimlig proportion till syftet med åtgärden. Man ska alltid sträva efter att använda 
minsta möjliga tvång, och en avvägning ska göras i varje enskilt fall för att avgöra om tvånget 
är nödvändigt eller om syftet kan tillgodoses på annat sätt. I en proposition till LVM om just 
proportionalitetsprincipen anger regeringen principens fundamentala vikt, som framhållits dels 
genom doktrin och dels genom svensk praxis och Europadomstolens rättstillämpning.135  
 
3.7 Rättigheter enligt regeringsformen och EKMR 
Eftersom EKMR är inkorporerad i svensk rätt och på grund av enskilda personers klagorätt 
erhåller rättigheterna däri särskild tyngd. Uppsatsen kommer att gå in på några av de rättigheter 
som bör beaktas extra i samband med tvångsvård. Detta görs i samband med rättigheter som 
innefattas i RF:s rättighetskatalog.  
 
Flera åtgärder inom tvångsvården gör som sagt att rättigheter som skyddas i grundlagen blir 
påverkade. Det handlar framförallt om skyddet för den kroppsliga integriteten och skyddet för 
privatliv, vilka skyddas genom RF och EKMR. Åtgärder som kroppsvisitation, övervakning av 
                                                
126 Gustafsson, Missbrukare, i not 18 a.a., s. 72. 
127 Gustafsson, i not 8 a.a., s. 108. 
128 Gustafsson, i not 8 a.a., s. 110. 
129 Prop. 1990/91:58 s. 239. 
130 Gustafsson, i not 8 a.a., s. 110. 
131 Gustafsson, Missbrukare, i not 18 a.a., s. 289. 
132 Gustafsson, Missbrukare, i not 18 a.a., s. 316. 
133 Leach, Philip, Taking a case to the European Court of Human Rights, 4 u., Oxford University Press, New York, 
2017, s. 188.  
134 Prop. 1993/94:24 med förslag till ändrade regler om kroppsvisitation och kroppsbesiktning, m.m., s. 23. 
135 Prop. 2004/05:123 Stärkt rättssäkerhet och vårdinnehåll i LVM-vården m.m., s. 42.  
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försändelser och fastspänning är, trots att de strider mot de grundlagsskyddade rättigheterna, i 
vissa fall tillåtna om de är lagstadgade.136 Det krävs dessutom att åtgärderna eller begränsning-
arna står i rimlig proportion till syftet och att de är godtagbara i ett demokratiskt samhälle.137 
Enligt EKMR artikel 8 (som avser rätten till privatliv) innebär det att dessa begränsningar får 
göras dels med lagstöd och med hänsyn till rikets säkerhet, den allmänna säkerheten, landets 
ekonomiska välstånd, förebyggandet av oordning eller brott samt till skydd för hälsa eller moral 
eller för andra personers fri- och rättigheter.138  
 
Skydd mot frihetsberövande försäkras i RF 2 kap. 8 § och dess motsvarighet i EKMR är rätt till 
frihet och personlig säkerhet som skyddas i EKMR artikel 5. Frihet syftar till den kroppsliga 
friheten från att bli arresterad och säkerheten avser skydd mot godtyckliga ingrepp. Artikeln 
förbjuder frihetsberövanden som inte är uppräknade i artikeln.139 Uppräkningen är alltså 
uttömmande, om ett frihetsberövande inte kan kopplas till någon av de uppräknade 
situationerna är det inte förenligt med EKMR.140 Relevant för denna uppsats är artikel 5:1 e som 
avser: ”när någon är lagligen berövad friheten för att förhindra spridning av smittosam sjukdom 
eller därför att han är psykiskt sjuk, alkoholmissbrukare, missbrukare av droger eller 
lösdrivare.”141 Innebörden av dessa begrepp är inte helt klarlagda av Europadomstolen, kring 
”psykisk sjuka” har dock vissa principer fastställts. Det måste kunna visas på ett tillförlitligt 
och objektivt medicinskt sätt att personen lider av psykisk störning och att störningen är av en 
viss art och grad som motiverar ett frihetsberövande, det måste vara proportionerligt.142 LVM 
och LPT ger dessutom ytterligare befogenheter att inskränka personers rörlighet vilket är tillåtet 
om deras syfte stämmer överens med konventionsartikeln och uppfyller kraven på 
rättssäkerhet.143  
 
Om en person med samsjuklighet skulle avlida på grund av hen inte fått tillräcklig vård till följd 
av ett bristande samspel mellan LVM och LPT, kan staten hållas som skyldig? EKMR ger ett 
skydd avseende rätten till liv, skyddet verkar både genom positiva och negativa åtaganden av 
staten.144 Enligt EKMR artikel 2:1 skall envars rätt till liv skyddas genom lag. Här ska staten 
dels genom negativa åtgärder, avhålla sig från att döda men också positiva åtgärder som innebär 
lagstiftning som skyddar individers liv.145 Genom att se till syftet av EKMR kan man konstatera 
att det gäller både ett förbud att avsiktligt döda men även oavsiktligt dödande, även om det inte 
är utskrivet i artikeln.146 Skulle ett oavsiktligt dödande inom vården eller socialtjänsten kunna 
leda till ett brott mot rätten till liv?  
 
I detta kapitel har vikten av rättssäkerheten lagts fram. Det är ett stort och överskridande 
begrepp som innefattar olika principer som påverkar stora delar av hur rätten ska utformas och 
hur den ska appliceras och upprätthållas. I nästa del av uppsatsen kommer först en analys av 
samspelet mellan LVM och LPT göras och sedan görs en analys huruvida rättssäkerheten 
påverkas av samspelet mellan LVM och LPT med hjälp av de nu framställda rättssäkerhets-
principerna. 

                                                
136 RF 2 kap. 6 § & 20 §. 
137 RF 2 kap. 21 §.  
138 Gustafsson, i not 8 a.a., s. 52. 
139 Gustafsson, Missbrukare, i not 18 a.a., s. 90 ff. 
140 Gustafsson, i not 8 a.a., s. 58. 
141 EKMR artikel 5:1 e. 
142 Gustafsson, Missbrukare, i not 18 a.a., s. 96 f. 
143 Gustafsson, Missbrukare, i not 18 a.a., s. 98 f. 
144 Gustafsson, i not 8 a.a., s. 40. 
145 Gustafsson, i not 8 a.a., s. 40. 
146 Gustafsson, Missbrukare, i not 18 a.a., s. 83. 
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4 Samspelet för de med samsjuklighet  
 
Efter att ha gått igenom tvångsvård enligt LVM och LPT ovan, vad rättssäkerhet innebär och 
hur rättssäkerhetens olika principer kan kopplas till tvångsvården kommer denna delen av 
uppsatsen att analysera hur det rättsliga samspelet ser ut mellan dessa lagar genom att se på 
vilken lag som har företräde, hur de kan appliceras samtidigt och hur ansvarsfördelningen ser 
ut mellan huvudmännen. Därefter följer en analys kring hur rättssäkerhetsprinciperna påverkas 
av det potentiella samspelet mellan LVM och LPT.  
 
4.1 LVM eller LPT 
I fråga om samspelet mellan LVM och LPT framhåller Bramstång (visserligen mellan LVM 
och LSPV, LPTs föregångare, men argumenten är likväl applicerbara på nuvarande lagar) att 
det är tydligt att LVM har en subsidiär karaktär.147 Om SoL, HSL, LVU eller LSPV är tillämplig 
på någon med missbruk ska den ha företräde över LVM. Bramstång ger tre anledningar till 
detta:  

”För det första ingår i LVM:s ingripanderekvisit ett vårdbehovskrav, innefattande bl a ett 
krav på mottaglighet för den åsyftade vården och behandlingen. Lider den enskilde av så 
allvarlig psykisk sjukdom att LSPV är tillämplig, torde denne icke kunna betraktas som 
mottaglig för den motivationsskapande påverkan som utgör en ingrediens av fundamental 
betydelse i LVM:s (mera kortfristiga) legala syfte.”148 

Det andra argumentet är att HSL och LSPV är speciallagar, lex specialis, och ska därmed ha 
företräde framför andra lagar. Det tredje argumentet handlar om att insatserna ska anpassas för 
att möta missbrukarens behov och då faller det naturligt i vilken mån LVM ska användas. Har 
missbrukaren en så pass allvarlig psykisk störning att missbrukaren har ett oundgängligt behov 
av vård på sjukhus och kriterierna i LSPV i övrigt är uppfyllda ska vården ges enligt LSPV 
(LPT).149 
 
I förarbeten till LVM anger departementschefen vikten av att göra en bedömning av fram-
gången av vård om man inte tillämpar LVM.150 Det innebär alltså att det är hur pass allvarlig 
den psykiska störningen är som ska avgöra vilken typ av tvångsvård man får. Detta är i sig inte 
fel då en prioritering i nuvarande systemet är det som krävs. Men då majoriteten av dem som 
vårdas för LPT också har missbruksproblematik bör lagen och vården kunna anpassas för att 
säkra upp att dessa människor får adekvat vård, utifrån deras individuella behov. Analys av 
lagar, förarbeten och doktrin visar att det inte är helt tydligt vad som gäller i förhållande till 
vilken av LVM respektive LPT som ska användas när det gäller samsjukliga. Det som kan sägas 
är att LVM ska beredas om personen huvudsakligen har en missbruksproblematik och att vård 
enligt LPT ska beredas om det är den psykiska störningen är mest framträdande, samtidigt som 
LPT generellt har företräde framför LVM.  
 
4.2 LVM och LPT i korta perioder  
Som nämndes i 2.3.3 anges i LVM 4 § 2 st. att vård enligt LPT kan ges vid kortare tillfällen, 
till exempel vid avgiftningsfasen, då psykoser kan förekomma. Finns det behov av vård under 
LPT en längre tid bör däremot inte vård enligt LVM ges. LPT har företräde och LVM bör då 
upphöra.151 I propositionen till 1990/91:58 anges av departementschefen att den psykiatriska 
                                                
147 Bramstång, i not 23 a.a., s. 358. 
148 Bramstång, i not 23 a.a., s. 358. 
149 Bramstång, i not 23 a.a., s. 358.  
150 Prop. 1981/82:8 om lag om vård av missbrukare i vissa fall, m.m., s. 42. 
151 LVM 4 § 2 st. 
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sjukvård som missbrukare ges oftast endast är kortvariga instanser i abstinensfasen.152 Enligt 
LVM 24 § 1 st. ska tvångsvården inledas på sjukhus om sådana förutsättningar föreligger och 
om det anses lämpligt. Vården bereds ofta just i koppling till abstinensfasen.153 LVM 24 § 2 st. 
möjliggör även sjukhusvård senare under vårdtiden, som till exempel LPT-vård.154 Trots att 
LVM 4 § 2 st. avser korta vårdperioder kan ibland långvarigare vård ges vid toxiska psykoser 
eller allvarliga psykiska följdtillstånd av missbruk.155 Vidare anges: ”För långvarig vård och 
rehabilitering av missbrukare saknas i stor utsträckning resurser inom psykiatrin. Även inom 
socialtjänstens narkomanvård är bristen på behandlingsplatser stor, speciellt för klienter med 
psykiska problem i kombination med missbruk.”156 Vidare skrevs att när det gäller tillräckligt 
allvarliga psykiska störningar i kombination med ett tungt drogmissbruk bör detta falla inom 
psykiatrins ansvarsområde. På grund av bristande resurser inom psykiatrin förekom det då ofta 
att LVM användes som en möjlighet för att ge missbrukare med allvarliga psykiska störningar 
någon form av vård. Om missbruket är det grundläggande problemet bör psykiatrin användas 
som sista utväg för att klara de komplikationer som kan uppstå.157 Alltså, är den psykiska 
störningen tillräckligt allvarlig bör behandlingen falla inom LPT, trots samsjuklighet. Men är 
missbruket den primära orsaken bakom personens tillstånd ska vård enligt LVM beredas. 
 
Den enda typ av sammankoppling mellan tvångsvårdslagarna verkar alltså vara i LVM 4 § 2 st. 
som tillåter att missbrukare vårdas under två tvångslagar samtidigt, men endast under en kort 
tid och främst som en konsekvens av vården under LVM. Men här uppstår flera frågetecken. 
Hur lång tid avser det? Vilken grad av psykiska följdtillstånd krävs för att man ska vårdas? 
Dessa frågor kommer dessvärre inte beröras inom ramen för denna uppsats.  
 
Gustafsson hävdar att om en person uppfyller kriterierna för både LVM och LPT samtidigt, 
kommer vård enligt LPT ges och LVM kommer ligga i bakgrunden och ”ta vid när förutsättn-
ingarna för LPT inte längre föreligger, självklart under förutsättning att rekvisiten i LVM 
fortfarande är uppfyllda.”158 För att påvisa detta anger hon mål nr 1100–93 från Länsrätten 
(LR)159 i Älvsborgs län. Målet handlade om en man, C, som vårdats med stöd av LPT i drygt 
tre veckor när en ansökan om vård enligt LVM gjordes. C missbrukade amfetamin och var till 
följd av det psykiskt labil och aggressiv. Av läkarintyget framgick att C i första hand behövde 
vård enligt LPT men att det sedan var av stor vikt att han fick vård för sitt missbruk. LR 
beslutade att vård enligt LVM skulle beredas och att beslutet skulle verkställas omedelbart. 
Detta ansåg LR var möjligt trots den pågående LPT-vården, på grund av att vården endast pågått 
under en kort tid och skulle snart upphöra. KamR i Göteborg avslog C:s överklagande.160 Som 
anges ovan är följaktligen den enda möjligheten till att en samsjuklig kan få vård för båda sina 
problem är om LPT endast ges under en kortare period. I ett annat mål där en person, B, 
vårdades enligt LPT och där en ansökan om LVM-vård gjordes, var B i så pass dåligt skick att 
hon bedömdes behöva vård under en längre tid, uppskattningsvis under minst en månad. LR 
fann att den antagna tidsperioden var för lång och därmed kunde inte vård enligt LVM 4 § 2 st. 
beredas.161  
 
                                                
152 Prop. 1990/91:58 s. 92. 
153 Lundgren & Sunesson, i not 55 a.a., s. 483. 
154 Lundgren & Sunesson, i not 55 a.a., s. 483 f. 
155 Prop. 1990/91:58 s. 92. 
156 Prop. 1990/91:58 s. 92. 
157 Prop. 1990/91:58 s. 93. 
158 Gustafsson, Missbrukare, i not 18 a.a., s. 357. 
159 Sedan 15 februari 2015 har länsrätterna ersatts av förvaltningsrätter. 
160 LR i Älvsborgs län:s dom i mål nr 1100–93. 
161 LR i Stockholms län:s dom i mål nr 7420–92. 
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Gustafsson ställer sig kritisk till vad LVM 4 § 2 st. faktiskt har för egentlig funktion.162 
Nuvarande lagstiftning har bevisligen en lucka där personer med samsjuklighet inte får adekvat 
vård ifall den behövs under längre perioder, dessa personerna faller mellan stolarna. När 
bedömningen görs att vårdbehovet inte kan tillgodoses endast med LPT för att ett missbruk 
antingen är orsaken till den psykiska störningen eller att missbruket är en konsekvens av den 
psykiska störningen saknas skyddsnät för de personer som behöver vård under en längre tid. 
Utifrån detta kan Gustafssons kritik anses befogad. 
 
I utredningen SOU 2004:3, som hade i uppdrag att göra en översyn av hur tillämpningen av 
LVM såg ut, undersöktes avhandlingar och studier som återigen visade kopplingen mellan 
missbruk och psykisk störning.163 Det visade sig även att personer med allvarliga missbruks-
problem som också hade psykiska problem ofta inte blev tillräckligt utredda. I en studie med 
26 missbrukare som samtliga någon gång varit inskrivna i vuxenpsykiatrin eller uppvisade 
tydliga psykiska problem, hade endast en av dessa 26 genomgått en psykiatrisk utredning och 
fått en behandlingsplan anpassad efter hens behov.164 
 
4.3 Ansvarsfördelning  
I förarbetena till LVM finns en kortsiktig lösning gällande ansvarsfördelning enligt departe-
mentschefen: socialtjänsten ska stå för missbruksvård medan landstinget ansvarar för 
avgiftning och behandling av akuta psykiska komplikationer.165 Några långsiktiga lösningar har 
inte tydliggjorts.166 Detta är utifrån LVM-patienters behov av vård från psykiatrin, vilket 
åtminstone till viss mån är reglerat, men vad gäller LPT-patienter med missbruksproblem 
saknas reglering.  
 
Som nämnts ovan (se 2.3.4) är HSL en ramlag som omfattar LPT, vilket innebär att de principer 
som gäller för HSL även ska gälla LPT. 2017 trädde en ny hälso- och sjukvårdslag167 i kraft. I 
propositionen till lagen anges att den nya lagen ska göras mer tydlig och lättillgänglig.168 
Eftersom det numera inte bara är landstinget som ansvarar för vården, utan vissa delar 
tillhandahålls av kommunerna har behovet att klargöra ansvarsfördelningen ökat. I HSL 16 kap. 
3 § anges att landstingen ska ingå en överenskommelse med kommunen i fråga om personer 
som missbrukar. I HSL 16 kap. 4 § anges det vidare att när den enskilde har behov av instanser 
från både hälso- och sjukvården och från socialtjänsten, ska landstinget tillsammans med 
kommunen upprätta en individuell plan. Detta ska göras om det bedöms att behov finns för att 
den enskilde ska kunna få sina behov tillgodosedda och om den enskilde samtycker till det.169 
Planen kan upprättas på både landstinget eller kommunens initiativ. Enligt lagkommentaren 
räcker det att en av huvudmännen gör en sådan bedömning för att skyldigheten ska uppstå för 
båda. Vikt ska läggas vid den enskildes och dennes närståendes uppfattning av behovet av en 
individuell plan. Denna skyldighet ska inte vara begränsad till personer med stora behov utan 
ska alltid gälla om behovet finns.170 Motsvarande lag finns i SoL 2 kap. 7 §. I propositionen till 
den nya lagen angavs: ”Det är angeläget att de parallella bestämmelserna om individuella planer 

                                                
162 Gustafsson, Missbrukare, i not 18 a.a., s. 358.  
163 SOU 2004:3 Tvång och förändring: Betänkande s. 3. 
164 SOU 2004:3 s. 158. 
165 Prop. 1990/91:58 s. 92. 
166 Prop. 1990/91:58 s. 92. 
167 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30). 
168 Prop. 2016/17:43 s. 1.  
169 Vahlne Westerhäll, Lotta, HSL (2017:30) 16 kap. 4 § 3–4 st., Karnov, 2019-01-01. 
170 Vahlne Westerhäll, Lotta, HSL (2017:30) 16 kap. 4 § 3–4 st., Karnov, 2019-01-01. 
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i hälso- och sjukvårdslagen respektive socialtjänstlagen regleras på ett konsekvent sätt och på 
samma normgivningsnivå.”171 
 
2017 trädde även lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
i kraft. Denna lag syftar till att främja en god vård och socialtjänst av god kvalitet för enskilda 
som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt 
finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården (1 kap. 2 §). 
4 kap. 1 § i samma lag anger dock att när det gäller patienter som behöver insatser från den 
öppna psykiatriska tvångsvården ska det göras enligt bestämmelserna om samordnad vårdplan 
i LPT. Lagen ska alltså underlätta övergången från sluten hälso- och sjukvård till öppen vård. 
Av detta kan man anta att det inte avser sluten tvångsvård emellan, utan att detta gäller när en 
patient blir utskriven från sluten tvångsvård inom hälso- och sjukvården och ska återgå in i den 
öppna vården. Varför detta endast gäller sluten tvångsvård inom hälso- och sjukvården kan 
ifrågasättas.  
 
På begäran av regeringen gjordes 2011 en utredning som kom att kallas Missbruksutredningen. 
Utredningen skulle göra en samlad översyn av den svenska missbruks- och beroendevården.172 
Där betonas vikten av samverkan mellan huvudmän specifikt när det gäller individer med mer 
komplexa vårdbehov och som har behov av vård under flera instanser, som personer med 
samsjuklighet har.173 Av de problem som uppstår i fråga om samverkan handlar det främst om 
att huvudmännen regleras i två skilda ramlagstiftningar med olika resurser och besluts-
ordningar, vilket gör att svårigheter kan uppstå i frågor om ansvar och finansiering.174 Andra 
hinder som tas upp i utredningen är den skillnad i verksamheterna som finns, det handlar om 
olika kultur, terminologi och olika system för dokumentation.175 Även sekretessregler anges 
som ett hinder. Det framkommer också att huvudmän har svårt att samordna inom sina egna 
områden.176 
 
Som kommer behandlas mer nedan (se 4.4) finns det också problem med att vården ser olika ut 
beroende på var man söker vård i Sverige. Detta kan bero på att det saknas etablerade former 
för samverkan och att det saknas tillräckliga resurser. I utredningen noteras vidare att 
lagstiftningen ger kommunerna och landstingen olika möjligheter till att bedriva behandling. 
Det är bara landstingen som får meddela vård av läkare, enligt HSL. Det innebär att det bara är 
landstinget som kan ge läkemedelsbehandling till exempel.177 Krav på samarbete mellan 
huvudmän återfinns även i SoL 5 kap. 9 a § som säger att kommunen ska ingå en överens-
kommelse med landstinget om ett samarbete i fråga om personer som missbrukar. 
 
I Missbruksutredningen fastställdes det att runt 60 procent av de som blir tvångsvårdade enligt 
LVM även uppfyller kriterierna för vård enligt LPT.178 Det fastställdes även att hälften eller 
mer av de som vårdas enligt LPT även har missbruksproblematik.179 Vidare anges i utredningen 
att en riktig missbruksvård bör innehålla både medicinsk och psykosocial behandling och 
psykosocialt stöd. Behandlingen av personer med samsjuklighet kräver även andra psykiatriska 
vårdåtgärder. När utredningen gjordes anmärktes att LVM-vården inte alltid tillhandahöll 
                                                
171 Prop. 2016/17:43, s. 116. 
172 SOU 2011:35. 
173 SOU 2011:35 volym 2 s. 592. 
174 SOU 2011:35 volym 2 s. 596. 
175 SOU 2011:35 volym 2 s. 596. 
176 SOU 2011:35 volym 2 s. 596. 
177 SOU 2011:35 volym 2 s. 599.  
178 SOU 2011:35 volym 2 s. 532. 
179 SOU 2011:35 s. 305. 
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tillräcklig medicinsk kompetens, varken inom behandlingen av missbruket eller för behandling 
av samsjuklighet.180 Utredningen fann alltså att de samsjukligas behov inte tillgodoses varken 
genom LVM eller LPT.181 
 
I Missbruksutredningen angavs en skiftning, att ansvarsfördelningen har skiftat en del mot att 
landstinget tar större ansvar. Detta är en konsekvens av att man ser missbruk och beroende som 
mer än bara sociala problem; det är många faktorer som spelar in och de medicinska inslagen 
spelar allt större roll.182 Enligt Israelsson finns det en tendens att det i omvärlden sker en 
skiftning mot att missbruk och beroende ses mer som sjukdomar och regleras därmed mer och 
mer under psykiatrisk lagstiftning istället för förvaltningsrättsligt.183 Utvecklingen går mot ett 
tätare samarbete mellan LVM och LPT och vikten av det har påtalats länge, tex i prop. 
1987/88:147 till dåvarande versionen av LVM.184 Där påtalades att samverkan mellan social-
tjänsten och psykiatrin bör ges särskild uppmärksamhet. Enligt Gustafsson har SiS, som 
ansvarar för planering, ledning och drift av LVM-hem185, successivt anpassat sin verksamhet 
för att kunna tillgodose en klientgrupp som kräver allt fler psykiatriska resurser, och att det 
arbetas för ”hitta konstruktiva samarbetsformer med psykiatrin.”186 Vid alla LVM-hem görs en 
utredning av missbrukarens problem, däribland psykiatrisk och social utredning.187  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns brister i lagarna gällande samverkan för 
personer med samsjuklighet. Brister och otydlighet finns även kring hur nuvarande lagstiftning 
ska appliceras för att ge vård till någon med samsjuklighet under längre perioder. Utifrån det 
material som använts ovan uppstår slutligen frågor om hur pass effektivt samverkan mellan 
socialtjänsten och hälso- och sjukvården faktiskt fungerar, men framförallt vilka konsekvenser 
denna bristande samverkan mellan LVM och LPT innebär för rättssäkerheten. Eftersom inga 
studier av de faktiska förhållandena gjorts inför denna uppsats går detta dessvärre inte att säga. 
I augusti 2018 fick socialstyrelsen i uppdrag att se över hur utbrett problemet med samsjuklighet 
var och analysera hur samverkan kring vården för dessa personer ser ut, för att få kunskap om 
hur vården kan förbättras.188 Resultatet kommer att redovisas i slutet av november 2019. Vilka 
slutsatser som dras genom den utredningen återstår att se. 
 
4.4 Eftersätts rättssäkerheten? 
Som tidigare nämnts uppfyller över hälften av alla som vårdas enligt LVM också kriterierna för 
LPT. Detta är en stor grupp, det är minst sagt problematiskt att det saknas lag och annan 
reglering för samverkan kring hur denna grupp ska vårdas under längre tid. Det är rättsosäkert 
på många sätt. Det finns även problematik i den lagstiftning som finns, både i själva regleringen 
och i utförandet. I denna del av uppsatsen kommer rättssäkerhetsprinciperna som gicks igenom 
i föregående kapitel ställas mot dessa problem. 
 

                                                
180 SOU 2011:35 s. 303. 
181 SOU 2011:35 volym 2 s. 617. 
182 SOU 2011:35 s. 114. 
183 Israelsson, Magnus, Internationell utblick över tvångsvårdslagstiftningen för personer med missbruk- eller 
beroende problem, Busch, Hillevi (red.), Institutionsvård i fokus nr 2-Tvångsvård ur ett juridiskt perspektiv, 2014, 
s. 47. 
184 Prop. 1987/88:147 s. 26.  
185 SoL 23 a § 1 st. 
186 Gustafsson, Missbrukare, i not 18 a.a., s. 210. 
187 Gustafsson, Missbrukare, i not 18 a.a., s. 210. 
188 Regeringsbeslut S2018/04564/FS av den 23 augusti 2018 om Uppdrag att kartlägga samsjuklighet i form av 
psykisk ohälsa och beroendeproblematik. 
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Det är svårt att se huruvida de personer som lider av samsjuklighet blir behandlade utifrån 
principen om människors lika värde genom att bara se på lagstiftningen. Men det skulle 
potentiellt kunna vara ett problem eftersom de blir vårdade utan samtycke och kan ha 
svårigheter att ta tillvara på sina rättigheter. Eftersom beslut fattas åt personer som är 
tvångsvårdade är deras självbestämmande väldigt begränsat. Detta är en laglig begränsning men 
det sätts likväl stor vikt på att rättssäkerheten respekteras. I en undersökning som gjordes i 
samband med SOU 2004:3 visade det sig att de personer som var intagna för sluten tvångsvård 
på LVM-hem och bedömdes som omotiverade till behandling, ansåg att de blivit utsatta för en 
integritetskränkning genom att de vårdades utan samtycke.189 Vidare sägs i undersökningen att 
det är väsentligt att ta hänsyn till betydelsen av kränkningen och att aktivt beröra det i 
motivationsarbetet, för att den vårdade ska kunna blicka framåt.190 Att utföra denna 
integritetskränkning och att det sedan inte leder till någon nytta på grund av att vården inte är 
utformad på rätt sätt skulle kunna ses som ett missbruk av det ansvaret. Syftet med tvångsvården 
är att hjälpa personer att på egen hand vilja ta emot vård och frågan är om integritetskränkningen 
som sker i samband med denna vård är proportionerlig eller rättfärdigad i förhållande till nyttan 
för de personerna med samsjuklighet. På grund av den bristande rättsliga samverkan för dessa 
personer är det svårt att se att nuvarande lagstiftning värnar om deras integritet och lika värde. 
 
Det tycks inte vara ett problem att den offentliga makten inte utövas under lagarna, vilket är 
legalitetsprincipens innebörd. Som tidigare nämnts bygger både socialtjänsten och hälso- och 
sjukvården på särskilda principer, så som respekt för allas lika värde, den enskildes värdighet 
och integritet. Kanske skulle det kunna handla om att den befintliga lagstiftningen hindrar 
socialtjänsten och hälso- och sjukvården från att agera utifrån de principer och värderingar om 
medmänsklighet som annars ska vara vägledande. Något övrigt potentiellt tillkortakommande 
av den delen av legalitetsprincipen är svårt att se med tanke på principens starka grund. Däremot 
legalitetsprincipens andra del, som avser ett krav på förutsebarhet och att lagen ska vara klar 
och tydlig, bör ifrågasättas hur pass tydliga lagarna faktiskt är. Det är inte helt tydligt vilken lag 
som har företräde för en person med samsjuklighet, visserligen har LPT företräde men det ska 
först göras en bedömning om den psykiska störningen är tillräckligt allvarlig, detta förhållande 
blir varken förutsebart eller tydligt. Ovan angavs att LVM 4 § 2 st. innebär vård vid kortare 
tillfällen, dock utan att precisera vad detta innebär och som dessutom tillåter längre perioder i 
vissa fall. Detta tyder inte heller på tydlig lagstiftning och det påverkar förutsebarheten. 
 
I fråga om likhets- och objektivitetsprincipen kan man ifrågasätta om de personer som har en 
samsjuklighet får samma förutsättningar till förbättring som till exempel personer som lider av 
ett enbart missbruk eller psykisk störning. Utifrån den lagstiftning som finns ser det ut som att 
de med samsjuklighet inte ges vård som motsvarar deras behov. Om det enligt lagen inte görs 
någon skillnad på vården av de med samsjuklighet och de utan ges inte samma förutsättningar 
till förbättring och lagen blir diskriminerande. De med samsjuklighet bör behandlas som en 
egen grupp med vård anpassad efter deras förutsättningar för att lagen ska stämma överens med 
likhetsprincipen.  
 
Något som inte främjar likhetsprincipen är att landsting och kommuner ska avtala på vilket sätt 
samspelet mellan dem ska se ut. Då finns risken att vården kommer att se olika ut beroende på 
i vilken kommun eller i vilket landsting man bor, eftersom det inte finns fasta bestämmelser 
över hur uppdelningen ska se ut. I SOU 2011:35 påtalades just detta problem. Undersökningar 
visade att tillämpningen av LVM-vården såg olika ut i olika kommuner, vilket inte verkade 
bero på att vården anpassats utefter individen utan berodde på utbudet av frivillig vård, olika 
                                                
189 SOU 2004:3 s. 178. 
190 SOU 2004:3 s. 178. 
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vårdideologi och ekonomiska hänseenden.191 Denna situation är rättsosäkert då det inte är 
förenligt med likhetsprincipen; var i landet en person bor ska inte vara avgörande för vilken 
vård personen får. Detta påverkar även förutsebarheten av lagen på ett negativt sätt. 
 
Något som är problematiskt med aktualitetsprincipen och nuvarande lagstiftning är att vård 
enligt LVM och LPT har olika vårdtid. Vård enligt LVM får ges i max sex månader utan 
ytterligare omprövning medan LPT endast får ges i fyra veckor innan förvaltningsdomstolen 
måste pröva om fortsatt vård är nödvändig. Det är också problematiskt att bristen på samverkan 
kan leda till en längre vårdtid, då samsjukligheten inte behandlas gemensamt enligt lagen. Då 
LPT generellt går före LVM kan aktualitetsprincipen med hänsyn till LVM eftersättas. Ett annat 
problem är att vårdbehovet för LVM och LPT kanske ter sig olika i förhållande till när 
problemen uppstår och dess varaktighet, LVM har till exempel ett krav på att missbruket ska 
vara fortgående. Men en vård som är anpassad efter individens behov bör kunna ta hänsyn till 
dessa olikheter genom en sammanvägning av vilken typ av behandling och vilken vårdtid som 
krävs. Ett tydligare samspel hade kunnat korta ner vårdtiden och till högre grad tillgodosett 
vårdbehovet hos personen med samsjuklighet och därmed tydligare uppfyllt aktualitets-
principen. 
 
Vad gäller proportionalitetsprincipen kan frågan ställas om det är rimligt att en person som har 
en samsjuklighet endast får vård för ett av sina problem när länken mellan problemen är så 
tydlig? Som angavs ovan görs en bedömning om åtgärdens art, stryka, räckvidd och varaktighet 
står i rimlig proportion till vad som finns att vinna med att utföra åtgärden. Eftersom den 
integritetskränkande åtgärden ändå görs borde det vara mer proportionerligt att vårda båda 
delarna av samsjukligheten, för att dessa ingrepp ska bli så få och kortvariga som möjligt och 
för att tvångsvården ska göra största möjliga nytta. Då det rör sig om en samsjuklighet kommer 
det troligtvis inte att vara tillräckligt att bara blir vårdad för det ena problemet, och tvångsvård 
kommer då troligen behövas även i framtiden. Syftet med att tvångsvårda upprätthålls inte då 
problemet bara flyttas framåt i tiden, en tydligare och mer omfattande samverkan hade 
tillgodosett proportionalitetsprincipen bättre då det troligtvis bidragit till en större, långvarigare 
nytta under en kortare vårdperiod.   
 
Som anfördes i 3.7 skyddar EKMR artikel 2 rätten till liv. Gustafsson resonerar kring huruvida 
denna rätt kan appliceras på en LPT-patient. Om det är möjligt att det kan handla om en 
kränkning av rätten till liv om hälso- och sjukvårdsinrättningen i fråga ger felaktig eller 
bristfällig vård till den enskilde, utifrån den vetenskap och beprövad erfarenhet som finns, och 
patienten avlider.192 Om det finns vetenskap som säger att en stor del av dem som lider av 
psykisk störning också lider av missbruk kanske det måste finnas lagstiftning som förutsätter 
institutioner som kan hantera båda problemen för att de positiva skyldigheterna ska uppfyllas. 
Frågan är om sådana brister i lagstiftningen kan leda till en kränkning av rätten till liv.  
 
Som framgår ovan är nuvarande lagstiftning potentiellt problematisk i flertalet avseenden när 
den ställs mot rättssäkerheten, specifikt för de personerna med en samsjuklighet av missbruk 
och psykisk störning. Det finns även risker med denna situation som potentiellt skulle kunna 
innebära kränkningar av EKMR. De positiva skyldigheter som uppkommer i artikel 2 innebär 
att lagstiftningen ska skydda individers liv. Nuvarande lagstiftning riskerar att de med sam-
sjuklighet inte får rätt utformad vård för deras behov, vilket i förlängningen kan innebära att 
deras liv riskeras. Trots att grunderna i både hälso- och sjukvården och socialtjänsten bygger 
på flera rättssäkerhetsprinciper behandlas inte samsjukliga enligt dessa principer. Detta innebär 
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att samspelet, och framförallt avsaknaden av samspel, mellan LVM och LPT påverkar 
rättssäkerheten på ett negativ sätt.  
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5 Sammanfattning 
 
I denna uppsats har den svenska regleringen kring tvångsvård för personer som lider av 
samsjuklighet av missbruk och psykisk störning undersökts. Tvångsvård av missbrukare 
regleras i LVM under socialtjänsten, och har till syfte att motivera missbrukaren till att frivilligt 
vilja ta emot vård. Tvångsvård av psykiskt störda regleras i LPT under hälso- och sjukvården 
och har till syfte att sätta patienten i stånd att frivilligt ta emot vård. LVM har även ett 
ytterligare, långvarigare syfte som innebär en frihet från missbruk. Båda formerna av tvångs-
vård har utvecklats från att vara ett sätt att skydda samhället från ”de galna” eller ”sociala 
skadegörare” till att nu grundas på respekt för individers rättigheter.  
 
Dock saknas ett tillräckligt samspel mellan lagarna i dagsläget som kan påverka att individer 
som lider av samsjuklighet inte får sina rättigheter respekterade. Det samspel som faktiskt finns 
mellan lagarna är dels att LVM är subsidiär till LPT, dels att en person som uppfyller kriterierna 
för LVM även kan beredas tvångsvård enligt LPT under en kort period. Men det saknas alltså 
lagstiftning på hur personer med en samsjuklighet ska tvångsvårdas. Därmed är flera rättssäker-
hetsprinciper förbisedda. Eftersom denna grupp av personer får sitt självbestämmande och sin 
integritet begränsade är det mycket viktigt att begränsningen är proportionerlig och att 
åtgärdens effekt tjänar sitt syfte.  
 
Dessvärre tyder resultatet av denna uppsats på att nuvarande lagstiftning kring tvångsvård inte 
är proportionerlig för personer med samsjuklighet då den integritetskränkning som tvångs-
vården innebär inte kan vägas upp av effekten som tvångsvården har. Det kan dessutom 
ifrågasättas till vilken grad aktualitetsprincipen upprätthålls då det saknas lagstiftning och 
samverkan för att vårda personer med samsjuklighet. Hur ska det då säkerställas att de får 
adekvat vård i tid, i enlighet med aktualitetsprincipen? Angående likhet- och objektivitets-
principen kan kritik riktas mot att de med samsjuklighet inte regleras och vårdas som en egen 
grupp utan behandlas på samma sätt som personer med endast ena problematiken, trots deras 
behov av särbehandling för att få samma förutsättningar. Det kan argumenteras för att 
nuvarande brist på lagstiftning kring samsjuklighet möjliggör diskriminering. Genom 
legalitetsprincipens krav på förutsebarhet och tydlighet finns det brister då det inte är helt tydligt 
vilken lag som har företräde och ska appliceras när det gäller samsjuklighet. Det samspel som 
finns mellan lagarna via LVM 4 § 2 st. är otydligt och oförutsebart. Vad gäller rätten till liv kan 
ifrågasättas om en brist på lagstiftning kring samsjuklighet skulle kunna leda till en kränkning 
av konventionsartikeln om en person avlider i konsekvens till den bristen. 
 
Det är förkastligt att en utsatt grupp vars rättigheter har blivit begränsade inte blir behandlade 
enligt rättssäkerhetens fundamentala principer. Det gäller även respekten för människors lika 
värde och integritet. Med tanke på Sannes situation, där hon blivit utsatt för övergrepp och blivit 
hemlös som i förlängningen är en följd av att hon inte fått rätt utformad vård när hon uppfyller 
vård enligt både LVM och LPT, är det svårt att hävda att hon har blivit behandlad enligt dessa 
principer.  
 
Redan på mitten av 80-talet framhölls vikten med ett samarbete mellan socialtjänsten och 
psykiatrin. Trots att det tar tid, verkar det som att utvecklingen går åt rätt håll i och med 
socialstyrelsens pågående utredning som tycks visa att frågan tas på allvar. Kanske kan den 
pågående utredningen leda till en förändring som gör tvångsvården mer anpassad för personer 
i liknande situationer som Sanne? 
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