Patientinformation
Överklagande
Beslutet om tvångsvård kan överklagas till:
Förvaltningsrätten i Stockholm
115 76 Stockholm
Telefon: 561 680 00
Fax: 561 680 01
Webbplats: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Juridiskt biträde
Patienten kan få rättshjälp genom jurist enligt
rättshjälpslagen.
Förvaltningsrätten förmedlar på kontorstid kontakt
med jurist. Se ovan för adress och telefon.
Stödperson
Patienten har rätt till en stödperson för att få hjälp i
personliga frågor.
Stödperson utses av:
Patientnämnden
Box 175 35
118 91 Stockholm
Fax: 690 67 18
Tel: 690 67 00
Webbplats: www.patientnamndenstockholm.se
E-post: registrator@pan.sll.se
Tillsyn
Tillsynen av all psykiatrisk vård sköts av Inspektionen för vård och omsorg,
IVO.
Inspektionen för vård och omsorg
Avdelning öst
Box 6202
102 34 Stockholm
Tel vxl: 010-788 50 00
Webbplats: www.ivo.se
Psykiatri Sydväst, SLSO
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm
www.psykiatrisydvast.se

E-post: registrator.rts@ivo.se

Lagen om psykiatrisk tvångsvård
(LPT)

All psykiatrisk vård ska ges i samråd med patienten
enligt hälso- och sjukvårdslagen
När frivillig vård inte är möjlig kan psykiatrisk vård
med stöd av LPT genomföras. Då får tvångsåtgärder
användas.
Syftet med tvångsvården är att häva ett krisläge så
att patienten sedan frivilligt kan medverka till fortsatt
vård.
Patientens vårdbehov ska vara utgångspunkt för bedömning av om patienten ska ges tvångsvård.
Följande måste vara uppfyllt samtidigt:
• Att patienten har en allvarlig psykisk störning
• Att patienten har behov av dygnet-runt-vård på
psykiatrisk klinik
• Att patienten inte vill ta emot den vård som erbjuds

Om dessa förutsättningar finns kan en legitimerad
läkare, som undersökt patienten, skriva ett vårdintyg.
Patienten kan då hållas kvar på psykiatrisk klinik för
observation.
Inom 24 timmar, efter det att patienten kommit till
kliniken, ska en specialistläkare i psykiatri samtala
med patienten och bedöma om patienten ska kvarstanna för
fortsatt vård.
Patienten får då hållas kvar på kliniken i högst fyra veckor;
för längre tids vård krävs beslut av förvaltningsrätten.
Behandling får ges med tvång. Innehållet i vården
är detsamma som vid frivillig vård och med samma
kvalitetskrav.
Personalen vid Psykiatri Sydväst kan besvara frågor
beträffande lagen om psykiatrisk tvångsvård.
Du kan fråga skötare, sjuksköterska eller läkare om
något är oklart.
Lagtexten finns på avdelningens expedition så att
alla kan läsa den.

