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1 Inledning  
 

1.1 Frivillighet i hälso- och sjukvården och socialtjänsten 
Hälso- och sjukvård och insatser inom socialtjänsten bygger på den enskildes själv-

bestämmande och får som huvudregel inte ges utan samtycke.1 Det innebär att en pati-

ent har rätt att vägra att genomgå en operation, att vårdpersonal inte får ge mediciner 

mot en patients vilja och att en patient får avbryta en medicinsk behandling när som 

helst under behandlingens gång, oavsett om vårdpersonalen bedömer dessa åtgärder 

som nödvändiga för patientens välmående och hälsa. Socialtjänsten kan inte heller 

tvinga en person att exempelvis flytta till ett äldreboende, även om socialtjänsten skulle 

bedöma det som lämpligt. I vissa fall är det emellertid möjligt att frångå kravet på sam-

tycke, och ge en patient vård och omsorg emot hennes eller hans vilja. Undantag från 

kravet på samtycke måste framgå av lag.2 Det är med stöd i lag bland annat möjligt att 

ge vård utan samtycke till personer som lider av allvarlig psykisk störning, missbrukare 

i vissa fall samt unga personer vars hälsa eller utveckling lider påtaglig risk för att ska-

das.3 Möjligheten att ge tvångsvård till dessa grupper har motiverats med att personerna 

kan utgöra fara för sin egen hälsa, och det anses vara samhällets ansvar att ta hand om 

dem. Tvång anses i dessa fall vara en förutsättning för att ge dessa personer god vård 

och omsorg.  

 Även om tvångsvård ibland har godtagbara grunder orsakar den debatt.4 I frågor om 

tvångsvård måste humanitära ideal och intressen, såsom medmänsklighet och män-

niskans självbestämmande, vägas emot varandra. Hur långt bör samhällets ansvar 

sträcka sig för personer som bedöms vara oförmögna att ta hand om sig själva? Under 

vilka premisser är det legitimt att inte respektera en individs vilja med hänsyn till hen-

nes eller hans säkerhet och hälsa? I sammanhanget kan man också fråga sig för vems 

skull tvånget utförs i hälso- och sjukvården; är det för den individuella patientens bästa 

                                                
1 4 kap. 2 § PL och 1 kap. 1 § 3 st. SoL. Kravet på samtycke ingår även i kraven för god vård, se 5 kap. 1 
§ 3 p. HSL.  
2 4 kap. 2 § PL och 3 § SoL.  
3 Se LPT, LRV, LVM och LVU.  
4 Se exempelvis Kindström Dahlin Svenska Dagbladet 6/4 2015, Trevett Svenska Dagbladet 17/1 2013 
och Paulsrud, Persson & Rosengren SVT Nyheter 10/11 2014.  
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eller utförs det för att personal och anhöriga anser att tvång är lämpligt av andra anled-

ningar?5  

 En patientgrupp vars självbestämmande har ifrågasatts är dementa.6 Idag finns inga 

lagstadgade möjligheter att ge patienter med demenssjukdom vård utan deras samtycke. 

Detta har lett till politisk och laddad debatt, då vårdpersonal försätts i svåra situationer 

där de upplever att patientens hälsa och säkerhet äventyras om åtgärd inte vidtas emot 

patientens vilja.7 Förvirring är ett vanligt förekommande symptom för demens8 och 

åtgärder bedöms ibland som nödvändiga för att motverka att en demenssjuk patient för-

sätter sig själv i fara, genom att exempelvis gå ut en vinternatt utan varma kläder eller 

självmant ta sig upp ur sängen med fallskada som följd.  

 Inom vården av dementa förekommer vissa begränsningsåtgärder, såsom inlåsning, 

sänggrindar och smygmedicinering.9 Eftersom tvång inte är tillåtet, är utgångspunkten 

idag att vissa begränsningsåtgärder får utföras inom demensvården så länge patienten 

ger sitt samtycke. En begränsningsåtgärd är enligt Socialstyrelsen vidare endast tillåten 

om den utförs i medicinskt syfte för att skydda, stödja, hjälpa eller aktivera patienten. 

Syftet med en åtgärd får aldrig vara att frihetsberöva en patient eller begränsa hennes 

eller hans rörelsefrihet.10  I och med att samtycke i många fall kan vara svårt att fast-

ställa när en patient på grund av sitt sjukdomstillstånd har svårt att uttrycka sig på ett 

förståeligt sätt, utförs åtgärderna ibland i situationer då samtycke saknas eller är svårt att 

fastställa.11 Det uppstår även problematiska situationer då patienten uttrycker motstånd 

till en nödvändig åtgärd, ofta utan insikt i vad motståndet får för konsekvenser. Vård-

personal befinner sig i en rättslig gråzon när de utför begränsande åtgärder i vården av 

dementa och de försätts ofta i etiska dilemman i sitt dagliga arbete. Med anledning av 

detta har tvångsåtgärder i demensvården varit föremål för statlig utredning,12 men någon 

lag som möjliggör sådana har ännu inte stiftats.  

  Lagstridiga tvångs- och begränsningsåtgärder är uppenbart problematiska ur rätts- 

säkerhetssynpunkt. Den mest omedelbara lösningen på problemet är att upphöra med 

åtgärderna. Det kan emellertid ifrågasättas om en demensvård utan möjligheter att i 

                                                
5 Se exempelvis Svenskt Demenscentrum, För vems skull? Om tvång och skydd i demensvården, 2010.  
6 Se exempelvis Kalischer Wellander & Fievet Svenska Dagbladet 13/4 2015 och Tännsjö Läkartidningen 
12/3 2013. Frågan behandlas i SOU 2006:110.  
7 Se exempelvis Kalischer Wellander & Fievet Svenska Dagbladet 13/4 2015. 
8 Svenskt Demenscentrum, Fakta om demens.  
9 SOU 2006:110 s 201.  
10 Socialstyrelsen, Frågor och svar om tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg av vuxna. 
11 Socialstyrelsen, Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga – Slutrapport 2015, s 14. 
12 SOU 2006:110.  
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vissa fall vidta tvång uppfyller hälso- och sjukvårdslagens krav på en god och säker 

vård.13 En annan lösning är att lagstifta, och därigenom legitimera tvångsåtgärder. Vid 

eventuell lagstiftning måste intresseavvägningar göras mellan god vård och skydds-

aspekter å ena sidan och patientens frihet och integritet å andra sidan. Det finns en risk 

för att tvångs- och begränsningsåtgärder ökar om de legitimeras genom lagstiftning, 

vilket med hänsyn till patientens integritet inte vore en önskvärd utveckling. Ett tredje 

alternativ är att följa Socialstyrelsens tolkning och tillåta begränsningsåtgärder om 

patienten samtycker, så länge åtgärden syftar till att skydda patienten. Det förutsätter 

emellertid att hälso- och sjukvårdpersonal har kunskap om hur ett juridiskt giltigt sam-

tycke inhämtas från en person med bristande beslutskompetens, och väcker frågor om i 

vilken mån det är möjligt att legitimera tvångs- och begränsningsåtgärder genom sam-

tycke.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att utreda det rättsliga stöd för tillämpning av tvångs- och 

begränsningsåtgärder inom demensvård som finns idag, och bedöma huruvida stödet är 

tillräckligt eller om lagstiftningsåtgärder eller andra åtgärder behöver vidtas för att 

stärka rättssäkerheten inom demensvården och de demenssjuka patienternas rätt till en 

god och säker vård. Uppsatsen syftar även till att utreda och komparera rättsliga möjlig-

heter att utföra tvångs- och begränsningsåtgärder inom demensvården i Norge och Dan-

mark samt att presentera och diskutera andra lösningsförslag. 

 I uppsatsen besvaras hur ett rättsligt samtycke till vård och behandling fastställs och 

vilken betydelse en persons beslutsförmåga har för bedömningen av ett samtycke. Det 

utreds även om en åtgärds syfte kan ha betydelse för bedömningen av en fri- eller rättig-

hetsbegränsning och i vilka situationer det är möjligt att med rättslig verkan samtycka 

till en fri- eller rättighetsbegränsande åtgärd. Vidare undersöks om tvång i demensvår-

den är en nödvändig förutsättning för att uppfylla kravet på god vård i hälso- och sjuk-

vårdslagen.14  

 

                                                
13 Kraven på god vård stadgas i 5 kap. 1 § HSL.  
14 Se 5 kap. 1 § HSL.  
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1.3 Avgränsningar 
Personer med demenssjukdom brukar benämnas som personer med bristande eller ned-

satt beslutskompetens.15 Området för personer med bristande beslutskompetens innefat-

tar flera olika grupper, exempelvis personer med vissa funktionshinder. I uppsatsen ut-

reds emellertid endast tvångs- och begränsningsåtgärder i demensvården. Avgräns-

ningen till dementa motiveras med att dementa beräknas vara i majoritet bland de 

patientgrupper som anses ha bristande beslutsförmåga.16 Dessutom är personer med 

demenssjukdom den patientgrupp som varit föremål för tidigare lagförslag.  

 Begränsningsåtgärder i demensvården förutsätter enligt Socialstyrelsen medicinsk 

motivering. Åtgärden ska vara nödvändig för den demenssjuke patientens hälsa och väl-

mående. Med anledning av detta undersöks primärt förutsättningar för vård och behand-

ling enligt HSL.17  Regleringen i SoL aktualiseras i viss mån, men fokus ligger på den 

reglering i SoL som är av relevans för hälso- och sjukvården. De begränsade möjlig-

heter som finns att idag ge vård utan samtycke till dementa genom LPT eller nödvärns-

regler i BrB och PL presenteras kortfattat. I uppsatsen presenteras och diskuteras regle-

ringen av tvång i demensvården i våra grannländer Norge och Danmark. Detta är för att 

ge en komparativ utblick och exemplifiera olika alternativ till lösningar. Norge och 

Danmark har valts för komparation eftersom ländernas sjukvårds- och omsorgssystem 

är relativt lika det svenska. Eftersom de två grannländerna har valt lösningar som skiljer 

sig från den svenska rätten anser jag att de är intressanta att jämföra med.  

 Vid frågor om tvångsvård aktualiseras fri- och rättighetsskydd i svensk grundlag 

och internationella konventioner. I uppsatsen diskuteras skydden för den kroppsliga 

integriteten och rörelsefriheten i RF och EKMR. Skydd för fri- och rättigheter inom 

hälso- och sjukvård regleras i ett antal andra konventioner, exempelvis i Europarådets 

konvention om mänskliga rättigheter och biomedicin (Oviedokonventionen). Då Sve-

rige ännu inte ratificerat konventionen behandlas den emellertid inte i uppsatsen.  

 

                                                
15 SOU 2006:110 s 193 f.  
16 SOU 2006:100 s 24 f.  
17 Detta stöds även av Åkerström och Kindström Dahlin, som menar att endast vårdåtgärder av enklare 
karaktär kan ske med stöd av SoL, och att tvångs- och begränsningsåtgärder inte är av sådan vardaglig 
karaktär. De måste därmed ha stöd i HSL för att vara tillåtna. Se Åkerström & Kindström Dahlin, 
Tvångs- och begränsningsåtgärder i demensvården – olagliga rättighetsinskränkningar, s 494.  
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1.4 Metod och material  
I uppsatsen tillämpas den rättsdogmatiska metoden. Det innebär att jag utreder och 

granskar gällande rätt ur ett rättsdogmatiskt perspektiv. Jag tillämpar ett kritiskt per-

spektiv genom att undersöka och föreslå förändringar av rätten där jag anser att det är 

lämpligt.18 De källor som i första hand har studerats är lagtext, förarbeten och annat 

offentligt tryck samt juridisk doktrin.19  

 Min utgångspunkt i uppsatsen är att utreda det rättsliga stöd som finns för att til-

lämpa begränsningsåtgärder i demensvården med patientens samtycke. Enligt Social- 

styrelsens bedömning av det rådande rättsläget20 får sådana utföras om de syftar till att 

skydda patienten, men inte om de syftar till att begränsa dennes fri- och rättigheter. 

Socialstyrelsens hemsida är inte en traditionell rättslig källa,21 men eftersom deras ”Frå-

gor och svar om tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg av vuxna” riktar sig 

till vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal22 utgår jag ifrån att de följs i praktiken. 

Socialstyrelsens hemsida är därmed relevant för förvaltningen av hälso- och sjukvården 

och socialtjänsten. Min utredning handlar därför delvis om att undersöka huruvida 

Socialstyrelsens bedömning är förenlig med högre stående rätt.  

 Utredningen har primärt ett förvaltningsrättsligt fokus. Därför har lagar på hälso- 

och sjukvårdens och socialtjänstens områden haft stor betydelse. Eftersom de frågor 

som lyfts aktualiserar olika rättighetsaspekter har även regeringsformen och EKMR va-

rit relevanta för utredningen.  

 Till utredningen har olika statliga utredningar utforskats. SOU 2006:110 föreslog 

lagstiftning om tvång i demensvården och är därför återkommande i uppsatsen. De stat-

liga utredningarna har primärt använts för att skapa en bild av problematiken och för att 

se hur frågan tidigare har bemötts. I och med att det ämne som undersöks saknar lagstöd 

finns av förklarliga skäl ingen överrättspraxis att tillgå. Praxis och JO:s ämbetsberättel-

ser för närliggande områden, exempelvis den psykiatriska tvångsvården, har däremot 

studerats. JO-utlåtanden hör inte till de traditionella rättskällorna,23 men kan ändå 

                                                
18 Se Kleinman, Rättsdogmatisk metod, s 24. 
19 Se Kleinman s 21.  
20 Socialstyrelsen, Frågor och svar om tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg av vuxna. Efter 
kontakt med Socialstyrelsen har jag fått bekräftat att hemsidan inte ska ses som riktlinjer, utan snarare 
som Socialstyrelsens bedömning av det rådande rättsläget.  
21 Kleinman s 21.  
22 Socialstyrelsen, Om Socialstyrelsen. 
23 Kleinman s 21.  
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tillmätas betydelse eftersom JO utövar tillsyn över den offentliga förvaltningen.24 JO-

beslut efterlevs därmed i stor utsträckning av myndigheter, om inte annan rättspraxis 

finns på området. Socialstyrelsen har gett ut rapporter och kunskapsstyrande dokument 

angående vård och omsorg av dementa och användningen av tvångs- och begränsnings- 

åtgärder. Dessa källor används i hög grad av hälso- och sjukvårdspersonal. De har 

använts som underlag för att tydliggöra hur problemen bemöts i praktiken.  

 Vidare har juridisk doktrin på området studerats. Elisabeth Rynnings doktors-

avhandling om samtycke till medicinsk vård och behandling har varit en viktig källa till 

de avsnitt som utreder samtycke och beslutsförmåga. Viss litteratur av medicinsk-etisk 

karaktär har även studerats för att ge en djupare förståelse för frågorna om människans 

autonomi i hälso- och sjukvården. För att ge en bild av hur den politiska debatten har 

pendlat i frågan har jag utforskat debattartiklar och reportage i media. Statistik om 

demenssjukdomar och liknande har inhämtats från Internetkällor, bland annat från Sta-

tens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och Socialstyrelsen.  

 I kapitel 4 ges en redogörelse för hur tvångsvård av dementa är reglerat i våra 

grannländer Norge och Danmark. I kapitlet tillämpas en komparativ metod och rele-

vanta delar av norsk och dansk lagtext, förarbeten och doktrin har studerats. Det kom-

parativa i min studie innebär att de regleringar som tillämpas i Norge och Danmark 

inledningsvis presenteras för att sedan jämföras med den svenska regleringen, i syfte att 

belysa likheter och skillnader dem emellan.25 Detta görs för att undersöka hur Norge 

och Danmark har gått till väga och för att bidra till möjligheten att ge förslag på olika 

lösningsmodeller avseende tvångs- och begränsningsåtgärder i demensvården.  

 Slutligen ges förslag på hur de problem som finns inom demensvården rättsligt kan 

lösas (de lege ferenda).26 Där diskuteras de intresseavvägningar som måste göras vid 

eventuell lagstiftning om tvångs- och begränsningsåtgärder, samt andra lösningar. I 

avsnittet tillämpas ett kritiskt perspektiv för att belysa för- och nackdelar med de olika 

alternativen.  

 

                                                
24 13 kap. 6 § RF.  
25 Se Bogdan, Komparativ rättskunskap, s 18.  
26 Se Kleinman s 36.  
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1.5 Begrepp 
Inledningsvis ska några begrepp och ordval förklaras. Med hälso- och sjukvård avses i 

uppsatsen åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och 

skador.27 I uppsatsen förkortas benämningen ibland till vård. Med socialtjänstens insat-

ser avses det stöd och den omsorg och service som socialtjänsten utför.28 Ibland an-

vänds vård och omsorg kombinerat i uppsatsen eftersom demensvården omfattar både 

hälso- och sjukvård och insatser inom socialtjänsten.  

 De åtgärder som utförs i demensvården benämns i doktrin, föreskrifter och utred-

ningar för begränsningsåtgärder, frihetsinskränkande åtgärder, skyddsåtgärder och 

tvångsåtgärder. Samma typ av åtgärd (exempelvis en sänggrind) kan benämnas som 

både en begränsnings- och en skyddsåtgärd, beroende på vilket perspektiv som används. 

Socialstyrelsen beskriver skyddsåtgärd som en åtgärd med ett tydligt syfte att skydda 

eller underlätta för patienten och som patienten har samtyckt till. Tvångs- och 

begränsningsåtgärd framställs av Socialstyrelsen som en åtgärd där syftet istället är att 

begränsa eller utöva tvång mot patienten. En tvångs- och begränsningsåtgärd kan också 

vara en åtgärd som syftar till att skydda eller underlätta för patienten, men som patien-

ten inte har gett sitt samtycke till.29 Socialstyrelsens definitioner utgår därmed från 

åtgärdens syfte och patientens samtycke. Eftersom begreppen medför svåra gränsdrag-

ningar och kan uppfattas som subjektiva benämner jag åtgärderna som tvångs- och 

begränsningsåtgärder, oavsett om de innefattar sedvanligt tvång eller inte.30 

 Förmåga att fatta beslut om den egna hälso- och sjukvården benämns med olika 

begrepp i förarbeten och doktrin. I SOU 2015:80 används beslutsoförmögna genom-

gående som begrepp för att beskriva dem som inte har förmåga att fatta beslut om den 

egna vården. Förmågan att fatta beslut kan vara kraftigt försämrad utan att vara helt ute-

sluten och benämns då ofta som nedsatt eller bristande.31 Detta är den benämning som 

används i SOU 2006:110. I uppsatsen används främst begreppen nedsatt eller bristande 

beslutsförmåga, då jag anser att de begreppen tydligast visar att demenssjukdomens 

påverkan på beslutsförmågan kan variera i sjukdomens olika stadier.   

                                                
27 2 kap. 1 § 1 p. HSL.  
28 3 kap. 1 § SoL.  
29 Socialstyrelsen, Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga – Slutrapport 2015, s 10 f.  
30 Detta är även den terminologi som används i SOU 2006:100 och i doktrin, se exempelvis Åkerström & 
Kindström Dahlin.  
31 SOU 2015:80 s 367.  
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1.6 Disposition 
Inledningsvis presenteras en bakgrund till demensvården och den problematik som har 

lett till uppsatsens syfte och frågeställningar. Därefter ges en övergripande samman- 

fattning av den rättsliga reglering som är relevant för utredningen. Sammanfattningen 

av relevanta lagar och regler är nödvändig för den diskussion och analys som följer i 

nästa kapitel. Där presenteras de norska och danska regelverken för att jämföras med 

det svenska.  

 I uppsatsens nästa kapitel studeras förutsättningarna för ett giltigt samtycke till 

hälso- och sjukvård. Samtycke och beslutsförmåga är avhängiga av varandra. I näst- 

följande kapitel utreds därför vilken betydelse en patients beslutsförmåga har för 

bedömningen av samtycket.  

 Nästa del av uppsatsen behandlar den problematik som finns angående användning 

av tvångs- och begränsningsåtgärder i demensvården idag. Där utreds de specifika åt- 

gärdernas tillåtlighet och de möjligheter som finns att utföra åtgärderna på laglig väg. 

Det utreds därefter i vilken mån en enskild kan samtycka till tvångs- och begränsnings- 

åtgärder. I uppsatsens avslutande kapitel analyseras och diskuteras hur problemen med 

tvångs- och begränsningsåtgärder inom demensvården kan lösas.  

  

  



 14 

2 Demensvården 

2.1 Vad är demens? 
Demens är ett samlingsnamn för sjukdomar som på olika sätt drabbar hjärnan och orsa-

kar försämrat minne och försämrade kognitiva förmågor.32 Den vanligaste demens-

sjukdomen är Alzheimers sjukdom. Andra vanliga sjukdomar är vaskulär demens och 

frontallobsdemens.33 För att demenssjukdom ska diagnostiseras krävs att den kognitiva 

förmågan är så pass sänkt att arbete eller socialt liv påverkas.34 Demenssjukdomar delas 

in i svårighetsgraderna mild, måttlig och svår demens35 och sjukdomarna kan ha många 

olika symptom. Vid mild demens får patienten ofta sviktande minne och har svårt att 

orientera sig och utföra praktiska sysslor. Vid måttlig demens kan patienten ha svårt att 

få grepp om sin omgivning. Hon eller han kan i detta stadium få vanföreställningar och 

ett förändrat uppförande. I den sista fasen, svår demens, är stora delar av hjärnan ska-

dad. Då förvärras ofta tidigare symptom och det är vanligt att talet helt eller delvis 

försvinner. Vid svår demens försämras också fysiken och patienten kan ha svårt att gå 

eller klä på sig.36 Patienter med svår demens kräver ständig tillsyn och behöver vård på 

någon form av särskilt boende.37 

 Enligt Socialstyrelsens statistik har ca 160 000 människor i Sverige en demens-

sjukdom.38 Det gör demens till Sveriges tredje vanligaste folksjukdom.39 Risken att in-

sjukna ökar med stigande ålder. Enligt en forskningsrapport från Göteborgs universitet 

från 2017 minskar demens hos de allra äldsta, 85-åringarna, men i och med den stigande 

medelåldern i Sverige och i många andra delar av världen förväntas ändå antalet 

demenssjuka i världen att öka drastiskt, från 40 miljoner människor idag till 140 

miljoner människor år 2050.40 

 

                                                
32 Svenskt Demenscentrum, Fakta om demens och Sammanfattning av SBU:s rapport om 
demenssjukdomar s 6 f.  
33 Sammanfattning av SBU:s rapport om demenssjukdomar s 6.   
34 Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, 2016, s 14.  
35 Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, 2016, s 15.  
36 Svenskt Demenscentrum, Fakta om demens. 
37 SOU 2006:110 s 195.  
38 Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, 2016, s 14.   
39 Folksjukdomar är sjukdomar som har stor förekomst i befolkningen. Demens kommer efter hjärtinfarkt 
och stroke. Se Folkhälsoguiden, Folksjukdomar & orsaker.  
40 Von Porat Göteborgs universitet 26/7 2017.  
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2.2 Tvång i demensvården 
En person med demenssjukdom genomgår ofta personlighetsförändringar och omdömet 

försämras.41 På grund av demenssjukdomens symptom kan patienten mista sjukdoms-

insikt och få svårare att förstå det egna behovet av vård. Det kan leda till situationer då 

patienten antingen motsätter sig sådan vård som anses nödvändig eller då vårdpersona-

len har svårt att uppfatta om patienten ger sitt uttryckliga samtycke till vården.  

 Det har gjorts få studier på förekomsten av tvångs- och begränsningsåtgärder i 

äldrevården. En anledning till underrapporteringen kan sannolikt vara att verksamheter 

inte gärna vill synliggöra hur ofta åtgärder tillämpas i oklara situationer, eftersom det 

rättsliga stödet för åtgärderna upplevs som otydligt.42 En annan anledning till att 

problembilden är otydlig kan vara att dementa av förklarliga skäl har svårt att uttrycka 

sig om de känner att deras rättigheter kränkts, och att problemen därmed inte kommer 

upp till ytan. Av Svenskt Demenscentrums rapport ”För vems skull? Om tvång och 

skydd i demensvården” från 2010 framgår av enkätsvar från verksamheter som bedriver 

demensvård att ungefär en fjärdedel av alla patienter på boende har ordinerade eller 

föreskrivna tvångs- och begränsningsåtgärder. 43  De åtgärder som brukar 

uppmärksammas i sammanhanget är främst sådana åtgärder som begränsar den 

demenssjuke patientens rörelsefrihet, exempelvis att sänggrindar används för att hindra 

dementa från att ta sig upp på nätterna eller att man använder sig av avancerade lås på 

ett äldreboende som i praktiken gör att patienten inte kan ta sig ut från boendet.44 Olika 

slags bälten och brickbord kan användas för att stabilisera den äldre vid exempelvis 

måltid.45 Det förekommer även åtgärder som inkräktar på den dementes kroppsliga 

integritet, exempelvis att personal ”lurar” patienten att ta medicin genom att gömma 

medicinen i mat eller dryck och på så vis fråntar patienten möjlighet att ta ställning till 

behandlingen.46  

 Tvångets vara eller icke vara i demensvården är en omdebatterad fråga, som bland 

annat har varit föremål för statliga utredningar. I SOU 2006:110, Regler till skydd och 

rättssäkerhet inom demensvården, föreslogs två nya lagar. Utredningen föreslog lagstift-

ning dels om tvångs- och begränsningsåtgärder inom socialtjänsten i vissa fall, dels om 

                                                
41 Sammanfattning av SBU:s rapport om demenssjukdomar s 17.   
42 Socialstyrelsen, Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga – Slutrapport 2015, s 16.  
43 Svenskt Demenscentrum, För vems skull? Om tvång och skydd i demensvården 2010, s 25.  
44 Socialstyrelsen, Förtydligande om lås, larm och bälten. 
45 Socialstyrelsen, Frågor och svar om tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg av vuxna.  
46 SOU 2006:110 s 26. 
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tvångsåtgärder vid medicinsk behandling i vissa fall.47 Lagstiftning uteblev emellertid 

och ärendet dröjde ett par år. Lagrådet riktade i ett yttrande från år 2012 kritik mot 

förslaget48 och Socialdepartementet meddelade därefter i ett pressmeddelande att frågan 

om lagstiftning om tvångs- och begränsningsåtgärder i demensvården hade ändrat rikt-

ning och skulle omprövas. Departementet anförde bland annat att sådan lagstiftning 

kunde komma att hindra den positiva utveckling inom demensvården som i första hand 

borde stöttas och förstärkas.49  

 Några år senare kom en ny utredning om skydd för beslutsoförmögna personers 

ställning i vård och omsorg, SOU 2015:80. Den senare utredningen lade fram det för-

slag som ledde till en ny lag om framtidsfullmakter, som trädde i kraft den 1 juli 2017.50 

Den nya lagen möjliggör för en person att teckna en fullmakt som ger en annan person 

rätt att företräda fullmaktsgivaren för det fall hon eller han vid senare tillfälle, på grund 

av sjukdom eller liknande, inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter 

som fullmakten avser. Lagen omfattar emellertid inte åtgärder inom HSL.51 Detta moti-

verades med att frågan om fullmakt för beslut om hälso- och sjukvårdsåtgärder är av 

komplex art och måste behandlas i annan ordning.52 Utredningen gav inga förslag av-

seende tvångsvård av dementa eller andra personer med nedsatt beslutsförmåga, då det 

inte ingick i utredningens direktiv att utreda tvångsåtgärder.53 

 En viktig förändring sedan utredningen från 2006 är att Socialstyrelsen år 2010 upp-

hävde sina föreskrifter som möjliggjorde vissa begränsningsåtgärder i demensvården.54 

Anledningen var att föreskrifterna ansågs föråldrade och saknade stöd i lag.55 Social- 

styrelsen konstaterade emellertid i samband med att föreskrifterna togs bort, att ett 

generellt förbud mot begränsningsåtgärder i demensvården kan strida mot kravet på god 

vård i HSL, och man framhävde ett behov av att lagstifta om sådana åtgärder.56 De 

upphävda föreskrifterna orsakade osäkerhet bland kommunerna.57 Eftersom Social- 

styrelsen bedömde att myndigheten inte har befogenheter att ge ut föreskrifter eller 
                                                
47 SOU 2006:110 s 47 ff.  
48 Lagrådets yttrande den 18 december 2012.  
49 Socialdepartementet pressmeddelande den 1 februari 2013, se Socialstyrelsen, Vård och omsorg om 
personer med nedsatt beslutsförmåga – Slutrapport 2015, s 9.  
50 Lag (2017:310) om framtidsfullmakter. Underlag föreslogs redan i SOU 2004:112.  
51 2 § 2 st. lagen om framtidsfullmakter.  
52 SOU 2015:80 s 310.  
53 SOU 2015:80 s 117.  
54 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1992:17) om skyddsåtgärder för personer med 
åldersdemens i särskilda boendeformer för service och omvårdnad.  
55 Socialstyrelsen, Föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder upphävs.  
56 Socialstyrelsen, Förtydligande om lås, larm och bälten.  
57 Socialstyrelsen, Förtydligande om lås, larm och bälten. 
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allmänna råd av sådant slag, sammanställde Socialstyrelsen i samband med upp-

hävandet av de tidigare föreskrifterna istället information om sin bedömning av rätts-

läget på sin hemsida. Begränsningsåtgärder kan nu, enligt Socialstyrelsens bedömning, 

tillämpas om de har medicinskt syfte och om patienten samtycker.58 Vad som avses är 

alltså att vissa begränsande åtgärder, som patienten samtycker till, är tillåtna om de 

syftar till att skydda patienten. En sänggrind är exempelvis, enligt Socialstyrelsens 

tolkning, tillåten om den syftar till att skydda patienten och om patienten känner sig 

trygg med den, men otillåten om patienten visar att hon eller han inte vill ha sänggrin-

den uppfälld. Vid varje enskild användning av en begränsningsåtgärd ska beslut fattas.59  

 Det konstaterades i en av Socialstyrelsen utgiven rapport från 2015 att samtycke kan 

vara svårt att avgöra hos en dement patient och att problematiken kring begränsnings-

åtgärder i och med upphävandet av föreskrifterna förflyttades från att avgöra själva 

åtgärdens tillåtlighet till att avgöra vad som är ett giltigt samtycke.60 

 

2.3 Ansvarsfördelning mellan kommun och landsting  
Ansvaret för vården och omsorgen av äldre delas mellan kommun och landsting. Till de 

demenssjuka som bor kvar i sina egna hem ska kommunen, enligt 5 kap. 5 § 1 st. SoL, 

ge stöd och hjälp i hemmet. Många demenssjuka är emellertid i behov av ytterligare 

stöd och klarar inte längre av att bo kvar hemma. Av 5 kap. 5 § 2 st. SoL följer att kom-

munen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för de äldre män-

niskor som är i behov av sådant extra stöd. För en patient med demenssjukdom är stöd 

och service inte tillräckligt, utan patienten har också ett behov av hälso- och sjukvård. 

Vem som har ansvar för den hälso- och sjukvård som ges beror på åtgärdens karaktär 

och vem som utför den.   

 Landstinget har det primära ansvaret för hälso- och sjukvård. Landstinget har ansvar 

för att erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som är bosatt inom landstinget.61 Kom-

munen ska emellertid, enligt 12 kap. 1 § HSL, erbjuda en god hälso- och sjukvård åt 

den som efter beslut av kommunen bor i en sådan boendeform eller bostad som kommu-

nen ordnar.62 Av 12 kap. 2 § HSL följer att kommunen får erbjuda den som vistas i 

                                                
58 Socialstyrelsen, Frågor och svar om tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg av vuxna.  
59 Socialstyrelsen, Förtydligande om lås, larm och bälten. 
60 Socialstyrelsen, Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga – Slutrapport 2015, s 14.  
61 8 kap. 1 § HSL.  
62 Sådan som avses i 5 kap. 5 § SoL.  
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kommunen vård i hemmet i ordinärt boende. Huvudansvaret för hälso- och sjukvården 

för personer med demens som vårdas antingen i det egna hemmet eller på särskilt bo-

ende bärs därmed av kommunen. Det föreligger ett samarbete mellan landsting och 

kommun för äldrevården. Landstingen ska nämligen avsätta de läkarresurser som krävs 

till kommunerna, för att kommunerna ska kunna ge god sjukvård i särskilt och ordinärt 

boende till de äldre.63 När en person har behov av insatser både från socialtjänsten och 

från hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en 

individuell plan för patienten.64  

 Av 11 kap. 3 § HSL framgår att ansvaret för sådan vård som ges av läkare i hem-

sjukvård och på äldreboenden inte övergår till kommunerna, utan kvarligger hos lands-

tingen. Det innebär att kommunens ansvar endast innefattar den vård som ges av sjuk-

sköterskor, undersköterskor och vårdare, vilket betyder att vården måste vara av enklare 

och mer vardaglig karaktär. De tvångs- och begränsningsåtgärder som används måste 

därmed vara av sådan vardaglig karaktär för att de ska falla inom kommunernas 

kompetensområde.65 Tvångs- och begränsningsåtgärder är kopplade till medicinska av-

vägningar och kan innebära svåra gränsdragningar. Enligt Åkerström och Kindström 

Dahlin borde det innebära att det är svårt att se tvångs- och begränsningsåtgärder som 

sådana enklare vårdåtgärder som faller inom kommunens kompetens. De menar att 

tvångs- och begränsningsåtgärder inom socialtjänstens verksamhet borde vara uteslutet 

utan medicinsk bedömning av läkare.66 Det innebär enligt deras mening att tvångs- och 

begränsningsåtgärder aldrig kan vidtas med stöd av SoL, men under vissa förutsätt-

ningar med stöd av HSL. Detta synsätt skiljer sig från förslaget i SOU 2006:110. Där 

föreslog utredaren att åtgärder såsom inlåsning, sänggrindar, larmanordningar och av-

skiljning, skulle utredas och beslutas av socialnämnden. Beslut om flytt till boende 

skulle enligt förslaget beslutas av länsrätt (numera förvaltningsrätt) efter ansökan från 

socialnämnden. Endast förslag om tvångsmedicinering skulle enligt förslaget föregås av 

läkarbeslut.67 

 Enligt min mening framstår det som rimligt att åtgärderna sker inom ramen för 

hälso- och sjukvården och inte socialtjänsten, eftersom Socialstyrelsen bedömer att 

begränsningsåtgärder får utföras så länge de har ett medicinskt syfte. För att fastställa 

                                                
63 16 kap. 1 § HSL.  
64 Detta framgår av 2 kap. 7 § SoL och 16 kap. 4 § HSL.  
65 Åkerström & Kindström Dahlin s 485.  
66 Åkerström & Kindström Dahlin s 485.  
67 SOU 2006:110 s 35 f.  
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ett medicinskt syfte borde det rimligtvis krävas en medicinsk avvägning av patientens 

hälso- och sjukvårdsbehov. Eftersom tvångs- och begränsningsåtgärder inom den 

psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården kräver läkarbeslut efter 

medicinsk bedömning68 framstår det som rimligt att ställa samma krav för åtgärder av 

samma slag som tillämpas inom demensvården. Åtgärderna kan därmed enligt min me-

ning anses vara sådana hälso- och sjukvårdsåtgärder, alltså åtgärder för att medicinskt 

förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador, som regleras i HSL.  

 

2.4 Sammanfattning  
Demenssjukdomar drabbar många människor, särskilt äldre. På grund av att patienter 

med demenssjukdom får sämre kognitiv förmåga allteftersom att sjukdomen förvärras 

kan patienterna bli förvirrade och få försämrad förmåga att förstå det egna behovet av 

vård. I vissa fall bedömer vård- och omsorgspersonal att tvångs- och begränsningsåtgär-

der är nödvändiga för att dessa patienter inte ska skadas och för att de ska ges bästa 

möjliga förutsättningar för en god vård. Eftersom tvångs- och begränsningsåtgärder 

kräver medicinsk bedömning kan det antas att åtgärderna sker med stöd av HSL och 

inte SoL.  

 

  

                                                
68 Se 19 och 20 §§ LPT om chefsöverläkarbeslut vid åtgärder som innebär begränsningar i patientens 
rörelsefrihet. Detsamma gäller enligt 8 § LRV för de patienter som ges vård enligt LRV.  
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3 Övergripande om regleringen av tvångsvård 

3.1 Rättslig reglering av relevans för utredningen 
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten regleras av ett flertal författningar. För att 

kunna analysera frågor om tvångsvård är det nödvändigt att ha förståelse för de grund-

läggande författningarna på området. I det följande ges därför en övergripande bild av 

den rättsliga reglering som är av relevans för tvångsvården.  

 Inledningsvis presenteras de skydd mot ofrivilliga kroppsliga ingrepp, frihets-

berövanden och rörelsebegränsande åtgärder som återfinns i grundlag och i EKMR. Det 

utreds på vilka sätt skydden är relevanta att beakta vid användning av tvång i demens-

vården. Sedan presenteras hur skyddet mot tvång säkras genom legalitetsprincipen och 

dess krav på förutsebarhet. Därefter redogörs för de undantag från skydden mot tvång 

som finns stadgade i särskild lagstiftning. Slutligen presenteras viss lagstiftning på 

hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens områden som har betydelse för utredningen.  

 

3.2 Rättighetsskydd mot tvång 

3.2.1 Regeringsformen och EKMR  
Av regeringsformens målsättningsstadgande, 1 kap. 2 §,69 framgår att den offentliga 

makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda män-

niskans frihet och värdighet. Det allmänna ska vidare verka för social omsorg och 

trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. Stadgandet syftar till att deklarera det 

svenska samhällets grundläggande politiska värderingar.70  

 I frågor om tvångsvård aktualiseras grundläggande fri- och rättigheter. Gällande de 

åtgärder som tillämpas i demensvården uppmärksammas främst den kroppsliga integri-

teten, rörelsefriheten och skydd mot frihetsberövanden. Dessa skydd återfinns i både RF 

och EKMR. Lag eller annan föreskrift får inte, enligt 2 kap. 19 § RF, meddelas i strid 

med Sveriges åtaganden på grund av EKMR.  

                                                
69 Prop. 2009/10:80 s 246.  
70 Bull & Sterzel s 51.  
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3.2.2 Kroppslig integritet 
Av 2 kap. 6 § RF framgår att var och en är gentemot det allmänna skyddad mot på-

tvingat kroppsligt ingrepp. Skydd för den kroppsliga integriteten omfattas även av arti-

kel 8 EKMR, om rätt till skydd för privat- och familjeliv. Artikel 8 omfattar exempelvis 

skydd mot tvångsmedicinering.71 I artikel 3 EKMR stadgas att ingen får utsättas för tor-

tyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Det innebär bland 

annat att tvångsåtgärder på en sjukvårdsinrättning måste utföras på ett sådant sätt att de 

inte utgör omänsklig eller förnedrande behandling av patienten.72 

 Skyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp innebär, utöver våld mot kroppen, även 

skydd mot läkarundersökningar, vaccinering, blodprovtagning och kroppsbesiktning.73 

För att skyddet i 2 kap. 6 § RF ska aktualiseras krävs att det kroppsliga ingreppet är på-

tvingat. Det innebär att skyddet i vissa fall kan bortses från, om den enskilde ger sitt 

samtycke. Skyddet innefattar inte bara situationer av fysiskt våld, utan även situationer 

då underliggande hot förelegat och personen känt sig pressad till att samtycka. Ett så-

dant samtycke betraktas inte som frivilligt.74  

 Rekvisitet ”påtvingat” medför att många åtgärder inom hälso- och sjukvården som 

annars hade varit att anse som kroppsliga ingrepp, inte utgör rättighetsinskränkningar 

om patienten ger sitt samtycke till åtgärden.75 Detta framstår som rimligt, eftersom 

skyddet mot kroppsliga ingrepp inte ämnar omfatta samtliga fall då personer frivilligt 

genomgår läkarundersökningar eller operationer. Skyddet förutsätter emellertid att sam-

tycket till vården är informerat och frivilligt. Patienten ska informeras om åtgärden och 

dess konsekvenser och handlingsalternativ, samt ges möjlighet att ta ställning.76  

 Rynning har i sin avhandling föreslagit två möjliga tolkningar av begreppet ”på-

tvingat”.77 Det kan antingen anses att ett uttryckligt och informerat samtycke krävs för 

varje medicinskt ingrepp, och att varje ingrepp utan samtycke i sådant fall är en 

rättighetsinskränkning. I sådant fall torde en medicinsk åtgärd aldrig kunna vidtas mot 

en person som inte kan ge samtycke utan att utgöra en inskränkning av personens fri- 

och rättigheter. Ett annat synsätt är att betrakta endast de ingrepp som patienten uttryck-

ligen motsätter sig och som påtvingas denne med någon form av fysiskt våld som en 

                                                
71 SOU 2006:110 s 181.  
72 SOU 2006:110 s 178.  
73 Prop. 2013/14:106 s 56 och Bull & Sterzel s 71.  
74 Bull & Sterzel s 71 f.  
75 Vahlne Westerhäll s 110.  
76 Bull & Sterzel s 72.  
77 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling - en rättsvetenskaplig studie, s 106.  
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rättighetsinskränkning. I sådant fall utgör en åtgärd mot en person som inte samtycker 

inte nödvändigtvis en rättighetsinskränkning.  

 Rynning menar emellertid att båda avgränsningarna är orimliga tolkningar av rekvi-

sitet påtvingat, och att den riktiga tolkningen borde ligga emellan de två alternativen.78 

Detta framstår enligt min mening som en rimlig slutsats, i och med alla situationer då 

samtycke inte framgår uttryckligen inte nödvändigtvis borde innebära en rättighets-

inskränkning. Samtidigt vore det ofördelaktigt att alltid kräva ett aktivt motstånd och 

användning av fysiskt våld för att situationen ska innebära en rättighetsinskränkning. I 

och med att patienten befinner sig i ett underläge gentemot den läkare eller vårdpersonal 

som utför åtgärden finns en ojämn maktbalans, oavsett om åtgärden föregås av någon 

form av våld. Patienten kan då tänkas ge sitt samtycke i tron om att hon eller han måste 

följa läkarens order, trots att något aktivt tvång inte används.  

 Rynning menar att en åtgärd som utförs mot en person som inte kan ge sitt samtycke 

utgör ett kroppsligt ingrepp om hon eller han hålls ovetande om åtgärden och om perso-

nen skulle ha motsatt sig åtgärden om hon eller han hade blivit tillfrågad om och förstått 

innebörden av åtgärden. Det innebär att smygmedicinering i princip aldrig kan före-

komma, om det kan antas att personen skulle ha motsatt sig medicineringen om hon 

eller han hade fått möjlighet att ta ställning. Det hypotetiska motståndet till åtgärden kan 

antingen baseras på en uppfattning om hur människor i allmänhet hade ställt sig till en 

sådan åtgärd, eller en uppfattning om hur den berörda patienten i annat fall med hänsyn 

till hennes eller hans personliga åsikter hade ställt sig till åtgärden.79  

   

3.2.3 Rörelsefrihet och skydd mot frihetsberövanden 
Av 2 kap. 8 § RF följer att var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihets-

berövanden och att den som är svensk medborgare är tillförsäkrad frihet att förflytta sig 

inom landet och att lämna det. Bestämmelsen innebär bland annat att en person inte får 

kvarhållas på någon form av sjukvårdsinrättning mot sin vilja, om inte undantag finns 

stadgat i lag.80 2 kap. 9 § RF ger rätt för den som blir föremål för ett frihetsberövande 

att få saken prövad av domstol. Rätten till frihet och personlig säkerhet skyddas även i 

artikel 5 EKMR. I artikeln ges en uttömmande uppräkning av de fall då rätten till frihet 

och personlig säkerhet får inskränkas. Skydd för rörelsefriheten återfinns också i artikel 
                                                
78 Rynning s 106.  
79 Rynning s 107 f.  
80 Rynning s 111. Se exempelvis undantag i 18 § LPT.  
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2 i det fjärde tilläggsprotokollet till EKMR. Där stadgas att var och en, som vistas 

lagligt i landet, har rätt att röra sig fritt där samt att var och en är fri att lämna sitt land, 

ingripet sitt eget. Artikel 8 EKMR omfattar visst skydd för rörelsebegränsande åtgärder, 

såsom avskiljning och fastspänning.81 

 Skyddet av rörelsefriheten innefattar inte all slags påverkan på en enskilds möjlig-

heter att röra sig fritt. Det som avses är tvångsmässiga hinder som medför att den en-

skilde inte kan komma i kontakt med omgivningen under en längre tid.82 Frihetsberö-

vande innebär att en enskild genom en långtgående begränsning, exempelvis inlåsning, 

berövas friheten att röra sig fritt. Gränsen mellan frihetsberövande och inskränkning av 

rörelsefriheten är emellertid oklar.83 För frihetsberövande och rörelsefrihetsbegränsning 

finns, till skillnad från kroppsligt ingrepp, inte något rekvisit om att åtgärden ska vara 

påtvingad.  

 Ett frihetsberövande kan bestå i att en person hindras från att lämna en lokal. Perso-

nen behöver inte vara inlåst för att ett frihetsberövande ska föreligga, utan det kan räcka 

med att personen inte behärskar den teknik som krävs för att öppna en dörr och själv-

mant ta sig ifrån platsen.84 Bedömningen av ett frihetsberövande kan alltså vara bero-

ende av den enskildes förmågor, vilket kan ha betydelse för bedömningen av om en 

specifik åtgärd utgör ett frihetsberövande för en dement person. Det kan exempelvis 

utgöra frihetsberövande att använda en inbrottsskyddskåpa i en dement persons bostad, 

om det medför att den demente inte kan få upp låset på sin dörr.85 Denna till synes ofar-

liga åtgärd hade sannolikt inte bedömts utgöra en rättighetsinskränkning för en frisk 

person med full kognitiv förmåga.  

 

3.2.4 Begränsning ska ske genom lag  
Skydden mot kroppsligt ingrepp och frihetsberövanden får, enligt 2 kap. 20 § RF, end-

ast begränsas genom lag.  Detsamma gäller de motsvarande skydden i EKMR, enligt 

ordalydelsen i respektive artikel. Begränsningar får, enligt RF och EKMR, endast göras 

i lag och för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. 

Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål 

som har föranlett den.  
                                                
81 SOU 2006:110 s 181.  
82 Bull & Sterzel s 74 f.  
83 Bull & Sterzel s 75.  
84 Rynning s 111.  
85 Se JO:s ämbetsberättelse 1989/90 s 212.  
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Den enda möjligheten att begränsa ovan nämnda rättigheter är alltså genom lagstiftning. 

Eftersom sådan lagstiftning inte finns angående begräsningar av dementa patienters fri- 

och rättigheter är alla åtgärder som innebär faktiska inskränkningar otillåtna.  För att 

åtgärder såsom sänggrindar, brickbord och bälten ska vara tillåtna krävs därmed att de 

inte utgör rättighetsinskränkningar. En åtgärd utgör inte ett påtvingat kroppsligt ingrepp 

i grundlagens mening om ett informerat och juridiskt giltigt samtycke getts till åtgärden. 

För att en åtgärd ska undgå att vara ett frihetsberövande eller en rörelsefrihets-

begränsning krävs att åtgärden inte utgör ett hinder för den enskildes kontakt med 

omgivningen eller faktiska möjlighet att lämna den plats hon eller han befinner sig på.86  

 

3.3 Rättssäkerhet  
Den offentliga makten ska, enligt 1 kap. 1 § 3 st, utövas under lagarna. Detta ger uttryck 

för legalitetsprincipen, som är en grundläggande rättsstatlig princip. Som en konsekvens 

av den offentliga maktens normbundenhet görs maktutövningen förutsebar och den en-

skilde garanteras därigenom rättssäkerhet.87 En viktig del i rättssäkerheten är att makt-

utövningen utsätts för någon form av kontroll. Denna kontroll gäller även för hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten, och är extra viktig när det rör frågor om tvångsvård.88 

Kontrollen av tvångsvården säkerställs genom bland andra domstolar, riksdagens 

ombudsmän och tillsynsmyndigheter.89 Den enskilde som blir omhändertagen tvångsvis 

kan, enligt 2 kap. 9 § RF 2 st, få beslutet prövat i domstol. Det innebär att beslut om 

tvångsvård inom hälso- och sjukvården och socialtjänst kan sättas under domstolspröv-

ning, och därmed inte är helt överlämnat till vården och omsorgen att avgöra. Den 

grundlagsstadgade möjligheten till domstolsprövning av tvångsvård utgör därmed en 

rättssäkerhetsgaranti för den enskilde. 

 Vikten av rättssäkerhet för tvångsvårdade patienter har betonats i förarbeten till la-

garna om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.90 Eftersom frihetsberövande 

och medicinsk behandling mot patientens vilja utgör ingrepp i patientens rörelsefrihet 

och integritet framhålls i förarbetena vikten av att grunderna för tvångsvård, samt 

                                                
86 Bull & Sterzel s 74 och Rynning s 111.  
87 Sterzel, Legalitetsprincipen, s 74.  
88 Gustafsson s 93.  
89 Gustafsson s 94.  
90 Prop. 1990/91:58 s 4 och prop. 1999/00:44 s 1.  
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tillvägagångssätt för rättslig prövning av sådan, noga regleras i lag.91 För att tvångsvår-

den ska vara rättssäker krävs att den är förutsebar, vilket delvis säkerställs genom att 

dess grunder och förutsättningar kan utläsas ur lag.92 Tvångs- och begränsningsåtgärder 

som utförs utan lagstöd bör därmed kritiseras ur rättssäkerhetssynpunkt. Den osäkerhet 

som råder inom demensvården om när och hur tvångs- och begränsningsåtgärder får ske 

kan tänkas orsaka en oförutsägbar och därmed rättsosäker tillämpning. I och med att 

frihetsberövanden och rörelsebegränsande åtgärder i demensvården saknar uttryckligt 

lagstöd, saknas således möjligheten till kontroll och rättssäkerhetsgaranti för dementa 

som genom exempelvis inlåsning berövas sin frihet.  

 

3.4 En god hälso- och sjukvård 

3.4.1 Människovärde, behov, solidaritet och effektivitet  

Målen med hälso- och sjukvården är, enligt 3 kap. 1 § HSL, en god hälsa och en vård 

som bedrivs på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. En likalydande 

bestämmelse finns stadgad i 1 kap. 6 § PL. Dessa bestämmelser ger uttryck för hälso- 

och sjukvårdens tre övergripande principer – människovärdesprincipen, behovs- och 

solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen.93 

 En del av människovärdesprincipen är respekten för individens självbestämmande 

och integritet.94 Principen är därmed relevant i diskussioner om tvångsvård, eftersom 

individens självbestämmande och integritet i sådana fall inskränks. Med behovs-

principen avses att den som har det största behovet av vård ska ges företräde. På grund 

av att demens är en allvarlig sjukdom som gör patienter beroende av omfattande vård 

uppfyller demenssjuka alla kriterier för att hamna i den första prioriteringsgruppen, 

alltså den grupp patienter som bedöms ha det största behovet av vård.95 

 

                                                
91 Prop. 1999/00:44 s 48.  
92 Prop. 1999/00:44 s 48 och Sterzel s 74.  
93 Rönnberg, Hälso- och sjukvårdsrätt, s 78 f. 
94 SOU 2006:110 s 229.  
95 SOU 2006:110 s 229.   



 26 

3.4.2 Kraven på god vård 
Förutom de öppet hållna målsättningar som uppställs i 3 kap. 1 § HSL finns även vissa 

lagstadgade krav på hälso- och sjukvården. Av 5 kap. 1 § HSL följer att hälso- och sjuk-

vård ska bedrivas så att kraven på god vård uppfylls.96 Av lagen följer att hälso- och 

sjukvården ska vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och säkra patientens 

behov av trygghet i vården. Vården ska också vara lättillgänglig och bygga på respekt 

för patientens självbestämmande och integritet. Den ska även verka för goda kontakter 

mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen och sörja för patientens behov av 

kontinuitet och säkerhet.97 Kraven på god vård gäller för offentligt bedriven, såväl som 

privat vård.98 Punktlistan på krav som ges i bestämmelsen är inte uttömmande, utan 

flera aspekter kan ha betydelse för en god vård. Patientlagens bestämmelser om patien-

tens rätt till information är exempelvis ett annat krav för god vård.99 Någon mer detalje-

rad definition av begreppet god vård finns inte i hälso- och sjukvårdslagstiftningen, 

bland annat för att begreppet ska kunna förändras över tid.100 

 Det kan ifrågasättas om det är möjligt att bedriva demensvård utan inslag av tvång 

och samtidigt leva upp till kraven på god vård i HSL. Det kan tänkas att kravet på att 

vården ska vara av god kvalitet (5 kap. 1 § 1 p.) och tillgodose patientens behov av 

trygghet, kontinuitet och säkerhet (5 kap. 1 § 2 p.) kan komma att kollidera med patien-

tens självbestämmanderätt och integritet (5 kap. 1 § 3 p.) i situationer då patienten ut-

trycker en vilja som av vårdpersonalen bedöms äventyra patientens hälsa eller säkerhet. 

Personalen måste i sådana situationer värdera patientens självbestämmanderätt mot 

patientens andra objektiva behov, såsom god hälsa och säkerhet, vilket kan vara proble-

matiskt eftersom samtliga utgör betydande kriterier för en god vård.  

 

3.5 Patientens inflytande över vården 
Patientens ställning har stärkts och förtydligats genom patientlagens ikraftträdande år 

2014. Syftet med lagen är, enligt 1 kap. 1 §, att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet 

                                                
96 Bestämmelsen är en liknande men något omstrukturerad version av tidigare gällande 2 a § hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763).  
97 Prop. 2016/17:43 s 72.  
98 Vahlne Westerhäll, Svensk patientlagstiftning, s 80. 
99 Prop. 2016/17:43 s 95.  
100 Prop. 2016/17:43 s 72. HSL är dessutom en ramlagstiftning, vilket innebär att den endast avser reglera 
övergripande mål, ansvar och riktlinjer för hälso- och sjukvården. Detta är för att det yttersta ansvaret att 
leda och utforma hälso- och sjukvården åligger landstingen, och dessa ska i enlighet med det kommunala 
självstyret ha frihet att utforma vården efter egna behov. 
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stärka och tydliggöra patientens ställning samt främja patientens integritet, självbestäm-

mande och delaktighet. Motiven till att lagen stiftades var bland annat att utvidga och 

förtydliga informationsplikten gentemot patienten, för att på så vis ge patienten större 

makt och inflytande över den egna vården och bättre möjligheter att ställa krav.101 Ge-

nom lagen skulle ytterligare klargöras att hälso- och sjukvård endast får ges med patien-

tens samtycke.102   

 Enligt 4 kap. 2 § PL får hälso- och sjukvård inte ges utan patientens samtycke om 

inte annat följer av lag. Innan samtycke inhämtas ska patienten ges information om 

åtgärden. Samtycke kan enligt lagen lämnas muntligen, skriftligen eller på annat sätt 

och det kan när som helst tas tillbaka av patienten. Om en patient avstår från viss vård 

eller behandling ska hon eller han få information om konsekvenserna av detta. Av 4 

kap. 4 § PL framgår en uttrycklig möjlighet till undantag från samtycke i sådana 

situationer då hälso- och sjukvård behövs för att avvärja fara som akut och allvarligt ho-

tar patientens liv eller hälsa, och patientens vilja inte kan utredas på grund av medvets-

löshet eller någon annan orsak. Denna bestämmelse utreds vidare i avsnitt 7.5.3.  

 

3.6 Socialtjänstinsatser av god kvalitet 
Insatser inom socialtjänsten ska, enligt 3 kap. 3 § SoL, vara av god kvalitet. Enligt för-

arbetena till SoL innefattar god kvalitet bland annat rättssäkerhet.103 God kvalitet i 

äldreomsorgen innebär även respekt för den enskildes integritet, självbestämmande, 

trygghet och värdighet. Den äldre ska ha reellt inflytande över vården, vilket bland an-

nat innebär att den enskildes vilja och personlighet ska respekteras.104  

 God kvalitet i äldrevården innebär också att socialtjänsten ska uppmärksamma såd-

ana behov som individen har, och underlätta vardagen för denne genom bland annat 

olika hjälpmedel.105 Om man inte gör bedömningen att tvångs- och begränsningsåtgär-

der bör ske inom hälso- och sjukvårdens område, och istället bedömer att de bör ske 

inom socialtjänstens kompetens,106 kan tänkas att olika tvångs- och begränsningsåtgär-

der har betydelse för utformningen av socialtjänstinsatser av god kvalitet. Det kan 

exempelvis underlätta för den demente att ett brickbord sätts fast vid rullstolen när hon 

                                                
101 Prop. 2013/14:106 s 37.  
102 Prop. 2013/14:106 s 1 och 4 kap. PL.  
103 Prop. 1996/97:124 s 52. 
104 Prop. 1996/97:124 s 53.  
105 Prop. 1996/97:124 s 53.  
106 Som i SOU 2006:110 s 35 f.  
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eller han ska äta sin lunch. Detta torde kunna ses som ett hjälpmedel i socialtjänstlagens 

mening, men kan även utgöra en sådan rörelsebegränsande åtgärd som avses i grundla-

gen. Det kan därmed, på samma sätt som den tidigare nämnda diskussionen om tvång 

som förutsättning för god vård i HSL, diskuteras huruvida ett sådant hjälpmedel är en 

förutsättning för att socialtjänsten ska leva upp till det i SoL lagstadgade kravet på god 

kvalitet. 

 

3.7 Möjligheter till tvångsvård av vissa grupper 

3.7.1 Personer med allvarlig psykisk störning  
Undantag från kravet på samtycke till vård och omsorg ges i lag för vissa patientgrup-

per. Dessa lagar är av intresse eftersom deras bakomliggande syften kan liknas vid de 

syften som eventuellt kan motivera liknande lagstiftning för tvångsanvändning i 

demensvården. På hälso- och sjukvårdens område är främst möjligheten att ge psykia-

trisk tvångsvård av intresse för studien.  

 Möjlighet att ge tvångsvård till psykiskt sjuka personer stadgas i LPT. Förutsätt-

ningarna för vård är, enligt 3 § LPT, att patienten har en allvarlig psykisk störning och 

på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt har ett 

oundgängligt behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt. För att 

tvångsvård ska vara möjligt ska patienten motsätta sig vården, eller så ska det på grund 

av patientens psykiska tillstånd finnas grund att anta att vården inte kan ges med patien-

tens samtycke. Beslut om intagning för tvångsvård ska fattas av chefsöverläkare. Om 

chefsöverläkaren finner att patienten behöver ges tvångsvård utöver fyra veckor ska hon 

eller han ansöka hos förvaltningsrätten om medgivande av sådan vård.107  LPT gäller i 

tillämpliga delar även för patienter som överlämnats till rättspsykiatrisk vård med stöd 

av LRV.108 Vård enligt LPT och LRV ska ges på landstingsdriven sjukvårdsinrättning. 

Det innebär att de krav på vården som regleras i HSL och annan sjukvårdslagstiftning i 

tillämpliga delar gäller även för psykiatrisk tvångsvård.  

 Målsättningen inom den psykiatriska tvångsvården är att genom mer resurser till 

vården och bättre kunskap om psykiska sjukdomar minska behovet av tvång.109 Efter-

som psykiskt sjuka förr i tiden inte hade samma värde eller rättigheter som andra män-

                                                
107 6 b § och 7 § LPT.  
108 8 § LRV.  
109 Prop. 1990/91:58 s 63.  
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niskor har behovet av att ge psykiskt sjuka en god och respektfull vård givits hög priori-

tet.110 Möjligheten att ge vård till psykiskt sjuka oberoende av samtycke har motiverats 

av solidaritetsskäl. Av lagens förarbeten framgår att möjligheterna till tvångsvård ska 

begränsas så att ingreppen i patientens integritet blir så små som möjligt. Att helt och 

hållet sluta ge tvångsvård till psykiskt sjuka skulle emellertid enligt förarbetena strida 

mot grundläggande humanitet och medmänsklighet.111 Tvångsvården ska enligt 2 § LPT 

syfta till att sätta patienten i stånd att ta emot frivillig vård. Den psykiatriska tvångsvår-

den ses därmed som en tillfällig lösning i brist på patientens samtycke till nödvändig 

vård.  

 

3.7.2 Socialtjänstens möjligheter att ge tvångsvård 
Socialtjänstens verksamhet ska enligt 1 kap. 1 § 3 st. SoL bygga på respekt för män-

niskans självbestämmanderätt och integritet. SoL ger ingen möjlighet till kommunen att 

använda någon form av tvång. Undantag från kravet på samtycke till socialtjänstens in-

satser finns emellertid stadgade i annan lag. Av 1 kap. 3 § SoL framgår att bestämmel-

ser om vård utan samtycke i vissa fall kan ges till missbrukare enligt LVM och i vissa 

fall till unga enligt LVU. Vård enligt LVM och LVU beslutas av förvaltningsrätten efter 

ansökan av socialnämnden.112 

 Socialtjänstens betydande ansvar för missbrukare är tydligt eftersom LVM har en 

tvingande bestämmelse om beredande av vård. Enligt 4 § LVM skall socialnämnden 

ansöka om beredande av tvångsvård om förutsättningarna i lagen är uppfyllda. Av 

lagens förarbeten framgår att missbruksvården är nödvändig för att ge möjlighet till 

behandling också för de tunga missbrukare som inte efterfrågar vården, och att vården 

för dessa kan vara en förutsättning för att de ska överleva.113 I och med att droger kan 

sätta en person i ett tillstånd av exempelvis hallucination kan denne bli tillfälligt 

oförmögen att fatta beslut om sitt eget behov av vård, och konsekvenser av att neka 

vård.  

 Samhället har också ett starkt ansvar att genom socialtjänsten ta hand om barn och 

unga som far illa, antingen på grund av yttre faktorer eller eget skadligt beteende. Även 

i dessa fall har socialtjänstens enligt LVU ett tvingande ansvar att bereda vård.114 

                                                
110 Prop. 1990/91:58 s 62.  
111 Prop. 1990/91:58 s 65. 
112 5 § LVM och 4 § LVU.  
113 Prop. 2004/05:123 s 23. LVM reviderades år 2005.  
114 2 och 3 §§ LVU.  
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Motiven till socialtjänstens möjligheter att ge tvångsvård visar att samhällets ansvar att 

ta hand om socialt utsatta grupper väger tungt, och visar på en uppfattning om att 

solidaritet och medmänsklighet i dessa fall väger tyngre än den enskilde individens 

självbestämmanderätt.  

 

3.8 Sammanfattning  
Tvångsvård innebär ett undantag från patientens självbestämmande. Vid frågor om 

tvångsvård aktualiseras skydden mot kroppsliga ingrepp, frihetsberövanden och be-

gränsningar i den fria rörligheten i RF och EKMR. Dessa fri- och rättigheter får endast 

begränsas genom lag. Det är ur rättssäkerhetssynpunkt viktigt att tvångsvård endast til-

lämpas med lagstöd.  

 I hälso- och sjukvårdslagstiftningen och i sociallagstiftningen uppställs krav på att 

vård och omsorg ska vara av god kvalitet. Det innebär bland annat att vården och om-

sorgen ska vara säker och underlätta den enskilde i dennes vardag. Där uppställs också 

krav på att vården och omsorgen ska respektera den enskildes självbestämmande. Det 

kan tänkas att dessa krav och intressen kan komma att kollidera i situationer då den en-

skilde uttrycker en vilja som objektivt framstår vara i strid med vad som ur säkerhets- 

eller hälsoaspekt är bäst för henne eller honom.  

 På hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens områden finns lagstadgade möjlig-

heter att i vissa fall inskränka personers fri- och rättigheter, och på så vis undgå kraven 

på samtycke. Dessa undantag finns stadgade i bland annat LPT, LRV, LVU och LVM. 

Vid beredning av tvångsvård enligt någon av lagarna måste samtliga av de stadgade 

förutsättningarna för vård vara uppfyllda.  
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4 En komparativ utblick  
 

4.1 Alternativa lösningar i våra grannländer 
Frågan om tvångsvård av dementa och andra patientgrupper med nedsatt besluts-

förmåga har debatterats även i våra grannländer Norge och Danmark.115 Med anledning 

av det har jag studerat regleringen av tvångsvård i de norska och danska rättssystemen 

och bakomliggande motiv till deras lagstiftning för att kunna göra en jämförelse med 

den svenska regleringen, samt för att ge underlag till förslag på olika lösningar på 

problemet.  

 

4.2 Norge 

4.2.1 Möjligheter att ge tvångsvård i Norge  
Av norsk lag, 4 kap. 1 § pasient- og brukerrettighetsloven, framgår att hälso- och sjuk-

vård endast får ges med patientens samtycke, om det inte finns lagstadgade undantag 

eller det på annan rättslig grund är möjligt att ge vård utan patientens samtycke. Den 

norska författaren Syse menar att gränsen för vad som utgör tvång inom hälso- och 

sjukvården är lägre ställt än inom exempelvis sexualbrotten. Inom norsk rätt räcker det 

med att patienten finner sig i åtgärden för att kravet på samtycke ska anses fullgjort, så 

länge informationsplikten är uppfylld.116 Det är först då patienten uppvisar konkret mot-

stånd mot en åtgärd som samtyckeskravet inte anses uppfyllt, och åtgärden övergår där-

med i tvång.117  

 År 2009 möjliggjordes under vissa omständigheter tvångsvård av dementa och 

andra personer med bristande beslutsförmåga, genom ett tillägg i pasient- og bruker-

rettighetsloven.118 I lagens 4 a kapitel finns numer en möjlighet att ge hälso- och sjuk-

vård till personer som saknar beslutsförmåga, mot deras samtycke. Bestämmelserna är 

tillämpliga på personer över 16 år som saknar beslutskompetens.119 Av lagens förarbe-

                                                
115 Se exempelvis Pedersen, Hem, Gjerberg & Førde Tidsskriftet 1/10 2013 och Ritzau TV2 DK 13/4 
2017.  
116 Syse, Tvang og frivillighet, s 202.  
117 Syse s 203.  
118 Lov om pasient- og brukerrettigheter LOV-1999-07-02-63. Liknande reglering finns i 4 a kap. 
socialtjenesteloven  LOV-2009-12-18-131. 
119 Norska “mangler samtykkekompetanse”, se 4 a kap. 2 § pasient- og brukerrettighetsloven.  
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ten framgår att dementa är en av lagens tilltänkta huvudgrupper.120 4 a kap. blir gällande 

när patienten saknar beslutsförmåga (samtykkekompetense). Med det avses att en 

patient uppenbart inte förstår grunden till att hälso- och sjukvård ges, åtgärdens art och 

de närmare implikationerna av vården.121 

 Tidigare fanns i Norge, liksom i Sverige, endast möjlighet att ge hälso- och sjukvård 

med stöd av nödrätten, och detta ansågs inte tillräckligt.122 Syftet med bestämmelserna 

om tvångsvård av personer med bristande beslutsförmåga är, enligt 4 a kap. 1 § pasi-

ents- og brukerrettighetsloven, att tillhandahålla nödvändig hälso- och sjukvård för att 

hindra väsentlig skada samt att förebygga och begränsa användandet av tvång. För att 

vård mot patientens vilja ska få ges krävs att ett undvikande av att ge vård kan leda till 

allvarlig skada för patienten, att vården anses nödvändig samt att åtgärderna står i pro-

portion till behovet av vård. Utöver det ska vården bara ges om det efter en helhets-

värdering kan konstateras att det är den klart bästa lösningen för patienten. Vid värde-

ring av om vården ska ges ska man bland annat beakta graden av motstånd och om 

patienten i en nära framtid kan förväntas återfå sin beslutsförmåga.   

 Det är med stöd i 4 a kap. pasient- og brukerrettighetsloven möjligt att ge mer rutin-

mässig vård utan samtycke, något som inte är möjligt med stöd i exempelvis nödregler. 

Detta underlättar vid förebyggande vård av dementa patienter, som kanske i större ut-

sträckning försätter sig i samma typ av fara flera gånger, exempelvis i trafiken.123 

Denna möjlighet saknas således i svensk demensvård, där det endast är möjligt att in-

gripa i nödsituationer. En möjlighet att genom lag besluta om en rutinmässig åtgärd, 

som exempelvis ett golvlarm för en patient som ofta försöker ta sig ut från boendet på 

nätterna, skulle innebära en större trygghet för patienterna och personalen inom 

demensvården och förebygga skada. Det är emellertid viktigt att ha i åtanke den 

inskränkning det innebär för den enskilde, och väga dessa intressen emot varandra.  

 

4.2.2 Förhoppning om att användningen av tvång ska minska  
Mot bakgrund av att norska tillsynsmyndigheter rapporterat om att tvång används vid 

nästan alla äldreboenden i Norge, ansågs det nödvändigt att klargöra användningen av 

                                                
120 Ot.prp. nr 64 (2005-2006) s 18.  
121 Ot.prp. nr 12 (1998-1999) s 133.  
122 Syse s 207.  
123 Østenstad, Heilemsspørsmål i behandling og omsorg overfor psykisk utviklingshemma og 
aldersdemente, s 350.  
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tvång i lag.124 De åtgärder som uppmärksammats och ansetts sakna lagstöd är bland an-

nat bruk av sänggrind, låsning av dörrar och tillsättning av medicin i mat eller dryck 

utan patientens vetskap.125 Det norska justitiedepartementet kommenterade i remissvar 

till 4 a kap. pasient- og brukerrettighetsloven att tvång aldrig ska användas för att spara 

på resurser eller nödvändig kompetens. Enligt justitiedepartementet vittnade det höga 

användandet av tvång om att tvånget inte alltid varit nödvändigt och försvarligt.126  

 Ett av motiven till lagstiftning om möjlighet att i vissa fall utföra tvångsåtgärder i 

den norska demensvården är att tvånget därmed ska minska. Av förarbetena framgår en 

förhoppning om att lagstiftning kan hindra onödigt bruk av tvång. Det kan framstå som 

motsägelsefullt att en tvångsvårdslagstiftning syftar till att minska användning av tvång, 

men detta är även något som lyfts som motiv i de svenska förslagen om lagstiftning.127 

Lagstiftning skulle tydliggöra att tvång endast får användas under vissa föreskrivna 

förutsättningar. I SOU 2006:110 framhölls emellertid svårigheter med att avgöra 

huruvida ny lagstiftning skulle leda till minskad användning av tvångs- och 

begränsningsåtgärder, eftersom det då inte fanns någon kvantitativ statistik på hur van-

ligt förekommande åtgärderna var.128 Av den tidigare nämnda rapporten från Social-

styrelsen från år 2015 framgår att det ännu saknas utförlig statistik på hur vanliga åtgär-

derna är. Att uppge minskad användning av tvång som ett syfte med lagstiftning i 

svensk rätt bör därmed ses mer som en hypotetisk målsättning än något som faktiskt är 

mätbart.  

 

4.3 Danmark 

4.3.1 Samtycke till vård och behandling genom ställföreträdare 
Även i Danmark har pågått debatt om tvångsvård av dementa. Av 15 § sundhedslo-

ven129 följer att hälso- och sjukvård endast får ges med patientens informerade samtycke 

om inte undantag finns i lag. Självbestämmande förutsätter att hälso- och sjukvård ut-

förts efter att ett frivilligt och informerat samtycke har avgivits av en person som har 

                                                
124 Ot.prp. nr 64 (2005-2006) s 29. 
125 Ot.prp. nr 64 (2005-2006) s 22.  
126 Ot.prp. nr 64 (2005-2006) s 29.  
127 I SOU 2006:110 lyftes minskad användning av tvångs- och begränsningsåtgärder som en av fördelarna 
med lagstiftning, SOU 2006:110 s 30.  
128 SOU 2006:110 s 84.  
129 Sundhedslov LBK nr 1188 af 24/09/2016.  
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beslutsförmåga.130 Självbestämmanderätten väger tyngre än läkares plikt att hjälpa, och 

en beslutskompetent patients motstånd till vård och behandling ska således respekteras 

även i situationer då patienten lider allvarlig risk att mista livet eller skadas utan vård.131 

I 19 § sundhedsloven finns emellertid, liksom i svensk rätt, en möjlighet att ge vård utan 

samtycke i akuta situationer. 

 Av 18 § sundhedsloven framgår att för patienter som varaktigt saknar förmåga att ge 

informerat samtycke, kan de närmast anhöriga ge informerat samtycke till behandling. 

Om patienten är under ställföreträdarskap (værgemål) som omfattar personliga förhål-

landen, inklusive hälso- och sjukvård, kan även ställföreträdaren ge informerat sam-

tycke till behandling.132 Det är också möjligt för vårdpersonal att i vissa andra fall ge 

behandling, utan samtycke från vare sig patient, anhörig eller ställföreträdare, om annan 

vårdpersonal ger sitt godkännande.133 Patienter som omfattas av 18 § är exempelvis 

personer med varaktigt nedsatt funktionsförmåga och personer med demens.134 Att en 

person bedöms varaktigt sakna förmåga att ge informerat samtycke behöver inte inne-

bära att hon eller han utesluts från alla möjligheter att ge samtycke. Patienten kan ha 

möjlighet att förstå vissa delar av vården, men inte andra. Patienten ska i dessa delar ha 

möjlighet att påverka den anhörigas eller ställföreträdarens beslut.135  

 Det finns alltså större möjlighet att ge vård utan samtycke till dementa i Danmark än 

i Sverige, redan genom sundhedsloven, i och med möjligheterna att ge samtycke genom 

anhöriga eller ställföreträdare. Den nya svenska lagen om framtidsfullmakter undantar, 

som tidigare nämnts, uttryckligen möjlighet för ställföreträdare att ge samtycke till be-

slut om hälso- och sjukvård å patientens vägnar. 

  

4.3.2 Ny lag om tvångsbehandling  
Möjligheten att ge vård och behandling till personer i 18 § sundhedsloven omfattar 

situationer då patienten inte själv kan ge samtycke. Det är även möjligt att ge vård och 

behandling genom anhörigs eller ställföreträdares samtycke då patienten uttrycker ver-

                                                
130 Bødker Madsen, Sundhedsret, s 183.  
131 Bødker Madsen s 185.  
132 Danmark har sedan 2016 en lag om framtidsfullmakter, lov om fremtidsfuldmagter LBK nr 618 af 
08/06/2016. Lagen omfattar till skillnad från den svenska motsvarigheten även beslut om hälso- och 
sjukvårdsåtgärder.  
133 Se 18 § 2 st. sundhedsloven.  
134 Lovforslag nr L 185 (2016-17) s 9.  
135 Bødker Madsen s 199.  
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bal motvilja.136 Det är emellertid inte möjligt att ge vård och behandling i situationer då 

patienten aktivt motsätter sig vården, även om samtycke ges av anhörig eller ställ-

företrädare. Om vård ges trots att patienten visar aktivt motstånd rör det sig om fysiskt 

tvång och stöd till sådan vård finns inte i sundhedsloven.137  

 Med anledning av detta ansåg Sundheds- og Ældreministeriet att det fanns behov att 

utöka möjligheten att ge vård till personer med varaktigt nedsatt funktionsförmåga, till 

att även avse situationer då de i ord eller handling motsätter sig somatisk vård och be-

handling.138 Detta har gjorts möjligt genom en ny lag, tvangsbehandlingsloven, som 

trädde ikraft i januari 2018. Tvangsbehandlingsloven gör det möjligt att utan samtycke 

ge somatisk vård till varaktigt beslutsinkompetenta (varigt inhabile).139   

 Syftet med den nya lagen är att kunna ge vård och behandling till personer som inte 

kan ta hand om sig själva och inte förstår konsekvenserna av att neka vård, när denna 

anses nödvändig för patientens hälsa och välmående. Lagens motiv är att säkerställa 

bästa möjliga behandling, omsorg och skydd av patienten, att säkra att tvång tillämpas i 

enlighet med grundläggande rättssäkerhetsprinciper samt att begränsa användning av 

tvång till situationer då det anses absolut nödvändigt med hänsyn till den enskilda 

patienten.140 I lagen regleras vilka typer av åtgärder som får tillämpas utan patientens 

samtycke och hur de ska tillämpas. Några av de åtgärder som är möjliga att vidta är 

fasthållning, tvångsmedicinering (av lugnande medicin), flyttning till särskilt boende 

och underhållning av nödvändig personlig hygien. Lagen omfattar, enligt 3 §, personer 

som är över 15 år och i enlighet med 18 § sundhedsloven varaktigt saknar förmåga att 

ge samtycke till behandling. Av lagens förarbeten framgår att dementa en av lagens 

målgrupper.141 Som exempel på en situation då lagen kan bli tillämplig nämns att en 

dement person ramlar och bryter armen och vägrar behandling eller uppvisar symptom 

på cancer men motsätter sig nödvändig undersökning för att fastställa diagnos.142 Av 

förklarliga anledningar är det för tidigt att utvärdera effekter av den nya lagen. 

 Vid stiftandet av den nya tvangsbehandlingsloven ansåg Sundheds- og Ældre-

ministeriet att man inte bör specificera diagnoser eller sjukdomar i lagens til-

                                                
136 Bødker Madsen s 199. En sådan situation räknas inte som tvång. 
137 Bødker Madsen s 200.  
138 Lovforslag nr L 185 (2016-17) s 11.  
139 Lov om anvendelse av tvang ved somatisk behandling av varigt inhabile LBK nr 655 af 08/06/2017. 
140 1 § tvangsbehandlingsloven.  
141 Lovforslag nr L 185 (2016-17) s 7 f. Andra grupper som också kan komma att omfattas av lagen är 
personer med allvarlig funktionsnedsättning och personer med varaktig och så pass allvarlig diabetes att 
beslutsförmågan påverkas.  
142 Lovforslag nr L 185 (2016-17) s 7 f.  
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lämpningsområde. Det som istället ska vara avgörande är att patienten på grund av 

varaktigt nedsatt funktionsförmåga inte kan förhålla sig förnuftigt till sitt eget behov av 

vård och behandling.143 Detta resonemang har fördelar gentemot det lagförslag som 

framställdes i SOU 2006:110, som endast omfattade demenssjukdomar. Med en sådan 

lag uppfångas fler patienter med liknande vårdbehov. I SOU 2006:110 har utredaren 

motiverat avgränsningen med att lagstiftning till att börja med bör omfatta dementa, och 

att en sådan lag efter utvärdering sedan kan komma att utvecklas till att omfatta även 

andra personer som på grund av sitt tillstånd inte kan fatta välgrundade beslut om den 

egna vården. Utredaren framhöll att en samlad lagstiftning för personer med nedsatt 

beslutsförmåga bör införas på sikt.144 Med hänsyn till att beslutsförmåga är odefinierat i 

svensk sjukvårdslagstiftning och därmed är ett ovant begrepp, kan det finnas risk med 

att i dagsläget stifta lag som endast blir avhängigt av ett sådant rekvisit. För att det ska 

vara möjligt krävs i min mening tydligare riktlinjer för bedömning av nedsatt besluts-

förmåga.  

 

4.4 Sammanfattning  
Sammanfattningsvis kan konstateras att möjligheterna att ge tvångsvård till dementa, 

såväl som till andra patientgrupper med nedsatt beslutsförmåga, är större i både Norge 

och Danmark än den är i Sverige. Möjlighet att i vissa fall ge tvångsvård till dementa 

har funnits i Norge sedan 2009. Där är det möjligt att besluta om sådana åtgärder som 

används mer rutinmässigt för att undvika skada, emot en patients vilja. I Danmark har 

tidigare endast funnits möjlighet att ge vård utan samtycke till dementa genom ställ-

företrädare. Det har inneburit att man inte kunnat ge när patienten visar aktivt motstånd, 

utan endast i situationer då samtycke inte kan inhämtas. Numera finns även i Danmark 

möjlighet att ge vård med tvång genom ikraftträdandet av en ny lag i årsskiftet 2018. I 

både Norge och Danmark är en förutsättning för användning av tvång att patienten sak-

nar beslutsförmåga och att tvånget är för patientens bästa. Det kan utifrån jämförelsen 

med våra grannländer konstateras att tvång kan vara ett användbart medel för att före-

bygga skador. Det är emellertid viktigt att väga behovet av en trygg och god vård mot 

patientens självbestämmanderätt.  

  

                                                
143 Lovforslag nr L 185 (2016-17) s 12.  
144 SOU 2006:110 s 80.  



 37 

5 Samtycke till hälso- och sjukvårdsåtgärder 
 

5.1 Frivillighet i hälso- och sjukvård 
Som tidigare nämnts är huvudregeln för åtgärder inom hälso- och sjukvården, såväl som 

för insatser inom socialtjänsten, att de ska vara frivilliga. Med anledning av att tvång är 

ett undantag från de lagstadgade kraven på frivillighet är det nödvändigt att utreda 

förutsättningarna för samtycke till hälso- och sjukvård. Eftersom det går att argumentera 

för att åtgärderna, som tidigare diskuterats, faller inom HSL:s tillämpningsområde sna-

rare än SoL:s, med tanke på den medicinska bedömningen som de förutsätter, är sam-

tycke till hälso- och sjukvårdsåtgärder utgångspunkten för min redogörelse.  

 Patientens självbestämmanderätt har tydliggjorts genom att ett uttryckligt krav på 

samtycke stadgats i 4 kap. 2 § PL. Tidigare fanns inget sådant, utan kravet ansågs vara 

en del av respekten för patientens självbestämmanderätt i HSL och PSL. Samtycke till 

medicinsk åtgärd har även stöd i artikel 8 i EKMR. Rätten till privat- och familjeliv 

innefattar en rätt att avstå från medicinsk vård och behandling. Ledande för tolkning av 

juridiskt samtycke till vård finns i Europadomstolens fall Arskaya mot Ukraina.145 I fal-

let vägrade en patient nödvändig vård. Vårdpersonalen respekterade patientens vilja, 

och patienten dog som följd av den uteblivna vården. Fråga uppstod huruvida patienten 

i fallet hade förmåga att fatta ett sådant beslut. Regeringen konstaterade i förarbetena till 

patientlagen att det som följd av Europadomstolens rättsfall bör utarbetas föreskrifter 

till ledning för bedömning av huruvida ett lämnat eller vägrat samtycke ska anses gil-

tigt, med hänsyn till exempelvis patientens psykiska hälsa.146 Några sådana föreskrifter 

finns ännu inte, så det finns ännu ingen närmare ledning för vårdpersonalens bedömning 

av ett samtyckes giltighet.  

 

5.2 Förutsättningar för ett giltigt samtycke 

5.2.1 Samtycket ska vara informerat 
Samtycke som juridiskt begrepp förekommer inom ett flertal rättsområden, exempelvis 

inom straffrätten. En person som begår en brottslig gärning kan i vissa fall undgå 

                                                
145 Appl. no. 45076/05.  
146 Prop. 2013/14:106 s 58.  
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straffansvar, om handlingen föregåtts av ett samtycke från den person som gärningen 

riktas emot.147 Inom hälso- och sjukvården har samtycke relevans för bedömningen av 

om en medicinsk åtgärd kan anses vara frivillig. 

 För att ett samtycke till en hälso- och sjukvårdsåtgärd ska anses vara giltigt krävs att 

patienten ges den information som är nödvändig för att fatta ett välgrundat beslut. 

Hälso- och sjukvårdens skyldighet att ge information regleras i 3 kap. PL. Patienten ska 

bland annat ges information om sitt hälsotillstånd, vilka metoder som finns för under-

sökning och väsentliga risker för komplikationer och biverkningar.148 Informationen ska 

individanpassas till patientens förmåga och förutsättningar att förstå den, för att i största 

möjliga mån stärka patientens delaktighet och självbestämmande. Den som ger 

informationen ska ge patienten aktiv vägledning och hjälpa patienten att värdera den, 

samt försäkra sig om att patienten har förstått den.149 Patientens önskan att avstå från 

information ska respekteras.   

 Information till patienten ska ges under sådana omständigheter att patienten har 

möjlighet att tillgodose sig den. Det innebär att informationen inte ska ges i en sådan 

situation då patienten känner sig utsatt, exempelvis om hon eller han är avklädd.150 En 

patient kan i ett sådant fall ha svårt att ta till sig informationen och ställer kanske, på 

grund av obehag, inga följdfrågor. Demenssjuka patienter bor ofta på ett äldreboende. 

När information om patientens hälso- och sjukvård ges borde det betyda att personalen 

ska se till att det görs så att exempelvis andra boende inte hör, eftersom det kan göra att 

patienten känner sig utsatt.   

 De krav som ställs på information för ett giltigt samtycke orsakar svårigheter i 

situationer då personer med demenssjukdom ska ge samtycke till vård. I dessa fall 

måste hälso- och sjukvårdspersonal vara särskilt uppmärksam på att den enskilde 

patienten verkligen förstått informationen. Eftersom dementa på grund av sin sjukdom 

har försämrad kognitiv förmåga och ofta har bristande förmåga att förstå konsekvenser 

kan ifrågasättas om, och i sådant fall hur, det går att säkerställa ett informerat samtycke 

från denna patientgrupp.  

 

                                                
147 24 kap. 7 § BrB.  
148 3 kap. 1 § 1, 2 och 6 p. PL 
149 Prop. 2013/14:106 s 53.  
150 Rynning s 248.  
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5.2.2 Samtyckets form 
Ett samtycke till en hälso- och sjukvårdsåtgärd har inga rättsliga formkrav.151 Det kan 

uttryckas muntligt eller skriftligt. Samtycke till vård och behandling kan även fram-

komma konkludent, genom patientens handlande.152 Patienten kan exempelvis samtycka 

genom att underlätta behandling eller svälja en medicin.153 Samtycket ska föreligga vid 

tidpunkten då åtgärden genomförs.154 Det innebär att samtycket kan återkallas när som 

helst under behandlingens gång. Patientens samtycken och återkallade samtycken ska 

noteras i patientjournalen.155  

 Ett samtycke är oftast inte svårt att utröna från en beslutskompetent person. Denne 

kan svara ”ja”, på frågan om hon eller han vill ta emot en medicin, och kan underlätta 

för vårdpersonal att exempelvis ge en injektion genom att dra upp tröjärmen och göra 

huden tillgänglig för sprutan. Det är emellertid svårare att inhämta och tolka ett sam-

tycke från en person med bristande beslutsförmåga. Enligt rapporter upplever vård-

personal att det är svårt att tolka samtycke från dementa.156 Det kan tänkas att det är 

svårt att tolka vad personen säger eller signalerar, och i en sådan situation kan det hända 

att ett samtycke istället antas, baserat på hälso- och sjukvårdpersonalens tolkning. Det 

kan också tänkas att patienten motsätter sig en åtgärd, men personalen antar att motstån-

det beror på patientens bristande förståelse, och utför åtgärden ändå.  

 Rynning anser att hypotetiskt samtycke, alltså ett antagande om att patienten sam-

tycker, aldrig ska tillämpas på personer med bristande beslutsförmåga i situationer då de 

motsätter sig åtgärden.157 Enligt min mening borde inte begränsningsåtgärder över-

huvudtaget kunna tillämpas med hypotetiska samtycken (förutom i situationer av nöd). 

För att ett kroppsligt ingrepp inte ska utgöra en rättighetsinskränkning i grundlagens 

mening ska ett informerat samtycke gälla. Ett hypotetiskt samtycke räcker således inte. 

Eftersom skyddet för frihetsberövande åtgärder är ännu högre ställt 158  torde ett 

hypotetiskt samtycke än mindre vara tillämpligt på en sådan åtgärd.  

 
                                                
151 Prop. 2013/14:106 s 57.  
152 Prop. 2013/14:106 s 57.  
153 Rynning s 321 f.  
154 Vahlne Westerhäll s 111. 
155 5 kap. 5 § 9 p. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring 
och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården.  
156 IVO, Skapa trygghet utan tvång – Rapport om tillsynsinsats vid verksamheter där personer med 
nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas, 2015, s 5 f.  
157 Rynning s 392.  
158 Skyddet i 2 kap. 8 § RF innefattar inte något rekvisit om att åtgärden måste vara påtvingad för att 
skyddet ska göras gällande.  
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5.3 Sammanfattning 
Hälso- och sjukvårdsåtgärder och socialtjänstens insatser får som huvudregel inte ges 

med tvång. En förutsättning för att de får utföras är därmed att den enskilde samtycker 

till dem. För att ett giltigt samtycke ska anses föreligga krävs bland annat att patienten 

förstått all relevant information om åtgärden och vilka konsekvenser som följer av att 

neka åtgärden. Informationskravet kan vara svårt att leva upp till i demensvården, efter- 

som en demenssjuk patient kan ha svårt att ta till sig information och förstå det egna 

behovet av vård.  

 Det finns inga speciella formkrav för ett samtycke till hälso- och sjukvård, men det 

vanliga är att patienten samtycker genom att säga ”ja” eller samtycker konkludent, ge-

nom att underlätta vården eller behandlingen. Eftersom dementa kan ha svårt att ut-

trycka sig och ofta har ett oförutsägbart beteende kan hälso- och sjukvårdspersonalen ha 

svårt att tolka huruvida den demente samtycker till åtgärden eller inte. Det kan tänkas 

att det i sådana situationer är lätt att anta att den demenssjuke patienten samtycker, vil-

ket kan ifrågasättas.  
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6 Patientens beslutsförmåga 

6.1 Förmåga att ta ställning till vård och behandling 
Patientens samtycke är av central betydelse för hälso- och sjukvården samt för insatser 

inom socialtjänsten. Självbestämmanderätten framgår av HSL och PL samt SoL.159 

Samtycke och beslutsförmåga är begrepp som är avhängiga av varandra. Bedömningen 

av ett giltigt samtycke till vård och behandling kan påverkas av patientens besluts- 

förmåga. Därför är det nödvändigt att redogöra för vad beslutsförmåga innebär.  

 Med beslutsförmåga eller beslutskompetens inom hälso- och sjukvård avses en män-

niskas förmåga att ta ställning till frågor om sin vård och behandling.160 Samtycket till 

vård och behandling från en beslutskompetent person ska även i övrigt uppfylla kraven 

på ett giltigt samtycke.161 Utgångspunkten för vuxna personer som inte lider av någon 

psykisk störning är att de är beslutskompetenta och därmed kan fatta självständiga be-

slut.162 Avgörande för en persons förmåga att ta ställning till sina egna vård- och 

behandlingsåtgärder är, enligt Rynning, personens förmåga att överblicka och förstå 

konsekvenserna av sitt beslut.163 En person som saknar förmåga att fullt ut fatta väsent-

liga beslut har bristande eller nedsatt beslutsförmåga.   

 

6.2 Bristande eller nedsatt beslutsförmåga 
Begreppet beslutsförmåga definieras varken i HSL eller annan sjukvårdslagstiftning el-

ler sociallagstiftning. Det finns heller ingen allmänt accepterad definition av begreppet 

inom forskning eller doktrin.164 I SOU 2006:110 används ”nedsatt beslutsförmåga” för 

att beskriva demenssjukas beslutsförmåga. Begreppet avser i utredningen att en person 

saknar förmåga att ta ställning till de tvångs- och begränsningsåtgärder som bedöms 

som nödvändiga för en god vård och omsorg.165  Rynning benämner de personer som 

saknar beslutskompetens som beslutsinkompetenta. Hon delar upp kompetensen i abso-

lut och relativ beslutsinkompetens.166 Med absolut beslutsinkompetens avses en person 

                                                
159 5 kap. 1 § 3 p. HSL, 4 kap. 1 § PL och 1 kap. 1 § 3 st. SoL.  
160 Rynning s 277 f och SOU 2015:80 s 351 f.  
161 Rynning s 278.  
162 Rynning s 282.  
163 Rynning s 313.  
164 SOU 2006:110 s 83.  
165 SOU 2006:110 s 83.  
166 Rynning s 282 f. 
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som är okontaktbar, exempelvis på grund av medvetslöshet. Relativ beslutsinkompetens 

avser situationer då en person är kontaktbar och kan uttrycka sin vilja, men av andra 

anledningar inte kan anses ha tillräcklig förståelse och överblick över vilka konsekven-

ser ett beslut kan komma att leda till.167 Hit hör, enligt Rynning, fall då informationen 

till patienten har anpassats till dennes individuella behov, men patienten trots detta ändå 

inte kan tillgodogöra sig den.168 

 Patienter med demenssjukdom får ofta försämrad beslutsförmåga allteftersom sjuk-

domen förvärras. En svårighet med att avgöra beslutskompetens hos en person med 

nedsatt beslutsförmåga, eller relativ beslutsinkompetens,169 är att personens tillstånd 

inte är statiskt. Patientens beslutsförmåga kan variera över tid och situationer.170 Det 

medför att en noggrann bedömning av patientens beslutsförmåga måste göras i varje 

individuell situation, för att fastställa på vilken sida om gränsen för beslutsförmåga som 

patienten befinner sig på just då.171 Att en person exempelvis saknar förmåga att fatta 

beslut om en viss åtgärd en dag behöver inte betyda att hon eller han inte kan fatta be-

slut om samma åtgärd, eller en annan åtgärd, en annan dag.  

 Beslutsförmågan kan även påverkas av hur pass komplex en hälso- och 

sjukvårdsåtgärd är.172 En åtgärd som till sin omfattning kräver att patienten ges en större 

mängd information kan innebära att patienten är oförmögen att fatta beslut om just den 

åtgärden, på grund av att hon eller han inte kan ta till sig all information. Samma patient 

kan däremot vara förmögen att fatta beslut om en enklare åtgärd, som kräver mindre 

förståelse av omfattande information. Det kan argumenteras för att svårare och mer 

ingripande åtgärder, där patienten utsätts för större fara, kräver starkare beslutsförmåga 

än enklare åtgärder. 173  De tvångs- och begräns- ningsåtgärder som används i 

demensvården kan ur den bemärkelsen anses vara av enklare karaktär, jämfört med 

exempelvis en omfattande hjärtoperation. Å andra sidan kan det även argumenteras för 

att en frihetsberövande eller rörelsebegränsande åtgärd, på grund av patienternas 

förvirrade sjukdomstillstånd, kan upplevas som mer obehaglig för en demenssjuk 

person, och därmed kräva en högre grad av beslutsförmåga.  

                                                
167 Rynning s 282 f.  
168 Rynning s 283.  
169 Enligt min tolkning avser de två begreppen samma tillstånd. 
170 SOU 2015:80 s 351.  
171 Rynning s 284.  
172 Maclean, Autonomy, Informed Consent and Medical Law, s 154.  
173 Maclean s 156.  
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Det kan tänkas att beslutsförmågan varierar beroende på situation och tid på dagen. En 

patient kanske exempelvis har lättare att förstå konsekvenserna av att neka en nöd-

vändig medicin mitt på dagen än på kvällen, då hon eller han är trött. Därför borde vår-

den i största mån anpassas så att patienten ges bästa möjliga förutsättningar för att fatta 

ett välgrundat och självständigt beslut.   

 

6.3 Hur säkerställs samtycke från en person med demens? 
Gustafsson framhåller angående psykiskt sjuka patienter som ges vård med stöd av 

LPT, att dessa har kvar sin rättshandlingsförmåga. Patientens vilja ska därmed respekte-

ras. Det är emellertid, enligt Gustafsson, viktigt att beakta patientens tillstånd vid sam-

tycket. Ett samtycke till medicinsk vård och behandling kan exempelvis ges i ett till-

stånd av psykos.174 Detta kan leda till svåra avvägningar, där patientens vilja ska 

respekteras samtidigt som samtyckets giltighet i vissa fall kan komma att ifrågasättas 

beroende på patientens sjukdomstillstånd. Liknande frågeställningar uppkom i det tidi-

gare nämna fallet från Europadomstolen, Arskaya mot Ukraina.  

 Detta tankesätt går även att applicera på demenssjuka patienters samtycke. Eftersom 

demenssjukdomens symptom innefattar nedsatt kognitiv förmåga och försämrad för-

måga att förstå konsekvenser borde det inte framstå som kontroversiellt att i vissa 

situationer ifrågasätta giltigheten i en demenssjuk patients samtycke. Det kan tänkas att 

en demenssjuk patient inte i alla situationer är medveten om vad konsekvenserna av en 

begränsningsåtgärd är när samtycket ges till åtgärden, och hon eller han kanske inte är 

medveten om att åtgärden exempelvis utgör en begräsning av rörelsefriheten.  

 En annan aspekt som bör tas i beaktande i sammanhanget är att ett samtycke inte är 

giltigt om personen känner sig tvungen att samtycka. Personer med bristande beslutsför-

måga kan uppleva att de är i en underordnad position i förhållande till vård- och 

omsorgspersonal eftersom de ofta är helt beroende av personalens hjälp i vardagen. De 

kan därmed ge samtycke till en begränsningsåtgärd för att de upplever att de måste och 

samtycket ska i sådant fall inte anses giltigt.  

 

                                                
174 Gustafsson s 344.  
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6.4 Sammanfattning 
Med beslutsförmåga inom hälso- och sjukvård avses en människas förmåga att ta ställ-

ning till frågor om sin egen vård och behandling. En patient kan av olika anledningar 

förlora förmågan att ta ställning till sin vård och detta benämns som bristande besluts-

förmåga. En patients beslutsförmåga kan variera över situation och tid och det är därför 

viktigt att göra en enskild bedömning av patientens beslutsförmåga för en specifik 

situation och åtgärd.  

 Hälso- och sjukvårdspersonal kan ha svårt att värdera ett samtyckes giltighet från en 

patient med bristande beslutsförmåga. På grund av patientens nedsatta kognitiva för-

måga kan det finnas anledning att ifrågasätta ett samtycke, eller ett motstånd, till en 

begränsningsåtgärd från en dement patient.  
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7 Tvång i demensvården 

7.1 Användning av tvångs- och begränsningsåtgärder 
I föregående kapitel studerades förutsättningar för ett samtycke från en person med bris-

tande beslutsförmåga. Trots kravet på samtycke utförs begränsningsåtgärder när sam-

tycke saknas eller när samtycke inte framgår tydligt. I detta kapitel redogörs för den bild 

av tvångs- och begränsningsåtgärders omfattning inom demensvården som framkommit 

i rapporter, vilka åtgärder som lyfts fram och varför de används, samt det rättsliga stöd 

som idag finns för dessa åtgärder. 

 

7.2 Osäkerhet inom verksamheter som bedriver demensvård 
I en rapport som Socialstyrelsen sammanställde år 2015 uppgavs att tvångs- och be- 

gränsningsåtgärder har minskat på äldreboenden, från 2010 till 2015, i två tredjedelar av 

Sveriges kommuner. Enligt rapporten är det emellertid vanligt att åtgärder vidtas i 

situationer då samtycke inte klart framgår. Ofta utförs begränsningsåtgärder vid hypote-

tiska eller presumerade samtycken. Som nämndes i avsnitt 5.2.2 kan det ifrågasättas om 

det finns rättsligt utrymme för tvångs- och begränsningsåtgärder efter hypotetiska sam-

tycken. I rapporten konstateras även att det är svårt att avgöra hur ofta åtgärder vidtas 

när samtycke saknas eftersom det innebär att verksamheter måste bekänna att de i 

sådant fall bryter mot dagens regelverk. Av rapporten framgår att vårdverksamheter 

gärna dokumenterar klara samtycken, men att dokumentation i större grad saknas när 

samtycken varit oklara.175 Eftersom tvångsåtgärder utan samtycke idag är lagstridiga, 

ska de egentligen anmälas enligt lex Maria eller lex Sarah.176 Enligt Socialstyrelsens 

rapport är kunskapsnivån om rapporteringskrav fortfarande låg bland verksamheterna. 

Många saknar kunskap om skyldigheten att rapportera, och vet inte hur man rapporte-

rar.177 

 Det är problematiskt att det saknas tillförlitlig statistik på hur ofta tvångs- och 

begränsningsåtgärder används. Av förklarliga skäl vill verksamheter ogärna dokumen-

tera tillämpning av åtgärderna, då det kan förekomma osäkerhet om åtgärdernas 

lagenlighet. Ett argument för lagstiftning kan vara just detta, att komma till bukt med 

                                                
175 Socialstyrelsen, Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga – Slutrapport 2015, s 13 f. 
176 Anmälningsplikt om missförhållanden följer av 3 kap. 5 § PSL och 14 kap. 3 SoL.  
177 Socialstyrelsen, Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga – Slutrapport 2015, s 16.  
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osäkerheten som råder kring hur och när åtgärderna får användas. Genom lagstiftning 

skulle tydliggöras att åtgärder får ske i nödfall och att dokumentation krävs. Det skulle 

ge en tydligare bild av utsträckningen av åtgärdernas förekomst och eventuellt även leda 

till att användning av tvång minskar. Eftersom statistik nu saknas finns det emellertid en 

risk för att lagstiftning som tydliggör ansvar för dokumentation skulle ge en miss-

visande bild av att tvångsåtgärder ökar. Att lyfta minskad användning av tvång som 

argument för lagstiftning bör därför ses som hypotetiskt, eftersom det kommer att upp-

stå svårigheter med att utvärdera ett sådant mål.  

 

7.3 Frihetsberövande och rörelsebegränsande åtgärder 

7.3.1 Inlåsning 
Som tidigare nämnts kan inlåsning eller liknande åtgärd som innebär att en demenssjuk 

patient inte kan ta sig ut självmant innebära ett frihetsberövande i grundlagens mening. 

JO har vid två tillfällen uttalat sig om inlåsning av dementa i deras egen bostad.178 I 

båda fallen blev äldre inlåsta i sina egna bostäder i syfte att de inte skulle kunna ta sig ut 

själva och göra sig illa. JO riktade i uttalandena kritik mot de berörda socialnämnderna 

och framförde att tekniska låsanordningar som medför att den demente inte kan ta sig 

ut, innebär en otillåten inlåsning.179 Inlåsning var även otillåtet enligt Socialstyrelsens 

tidigare gällande föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder180 som upphävdes 2010, 

och är enligt Socialstyrelsens rättsliga bedömning inte tillåtet idag heller, om det inne-

bär att den enskilde inte kan lämna bostaden.181  

 Av mina egna erfarenheter från sommarjobb på äldreboenden förekommer det nu-

mera att kodlås används, både för att ta sig in i byggnaden och för att komma ut från 

den. I vissa fall står koden i finstilt text intill dörren. Systemet ger sken av att ”gå runt” 

en rättighetsinskränkning. Den äldre ges teoretisk möjlighet att ta sig ut ur byggnaden 

självmant, men kan oftast på grund av nedsatt syn, glömska och förvirring inte slå in 

koden och ta sig ut på egen hand. Detta borde enligt min mening, med stöd av Rynnings 

                                                
178 JO 1983/84 s. 150, och JO 1989/90 s. 207.  
179 JO 1989/90 s 207.  
180 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1992:17) om skyddsåtgärder för personer med 
åldersdemens i särskilda boendeformer för service och omvårdnad.  
181 Socialstyrelsen, Frågor och svar om tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg av vuxna.  
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och Socialstyrelsens tolkning,182 innebära ett frihetsberövande, vilket i sin tur medför att 

åtgärden kräver lagstöd.  

 

7.3.2 Sänggrindar, brickbord och bälten  
Andra åtgärder som kan utgöra ett frihetsberövande eller hindra den dementes rörelse-

frihet är användning av exempelvis sänggrindar, brickbord och bälten.183 En sänggrind 

innebär att en ram fälls upp runt sängen när patienten ska sova, så att patienten inte kan 

lämna sängen. Det används ofta för att undvika fallskador. Ett brickbord kan sättas fast 

på en rullstol eller framför en fåtölj så att den äldre har lättare att sitta upprätt, exempel-

vis vid måltid.184 Syftena med tvångs- och begränsningsåtgärderna inom demensvården 

är att skydda den demente från att skada sig genom exempelvis fall, att förebygga oro, 

att aktivera en patient som utan exempelvis brickbord annars blir sängliggande samt att 

skydda andra patienter och personal från en aggressiv patient.185    

 Avgörande för bedömningen av om en åtgärd utgör ett frihetsberövande eller en be-

gränsning av rörelsefriheten är enligt Rynning om den enskilde patienten, efter en indi-

viduell bedömning, på grund av åtgärden är förhindrad att ta sig ifrån den plats som hon 

eller han befinner sig på.186 Socialstyrelsen ger i sin bedömning av rättsläget uttryck för 

en annan tolkning, nämligen att åtgärdens syfte är avgörande för om åtgärden utgör ett 

frihetsberövande eller rörelsefrihetsbegränsning.187 Socialstyrelsens tolkning är därmed 

att en åtgärd som innebär att den demente är förhindrad att ta sig ifrån den plats hon el-

ler han befinner sig på, inte utgör en rättighetsinskränkning om dess syfte är att stötta 

eller hjälpa den äldre.  Detta diskuteras vidare i kapitel 8. 

 

7.4 Tvångsmedicinering 
I vissa fall används medicinering som tvångsåtgärd för att lugna ned en demenssjuk 

patient som uppvisar aggressivt eller rastlöst beteende. Medicinering kan användas både 

för att underlätta för andra och för att patienten själv ska må bra.188  

                                                
182 Rynning s 111 och Socialstyrelsen, Frågor och svar om tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och 
omsorg av vuxna.  
183 Socialstyrelsen, Förtydliganden om lås, larm och bälten.  
184 Socialstyrelsen, Frågor och svar om tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg av vuxna.  
185 Åkerström & Kindström Dahlin s 484 och SOU 2006:110 s 216.  
186 Rynning s 111.  
187 Socialstyrelsen, Frågor och svar om tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg av vuxna.  
188 SOU 2006:110 s 209 f.  
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Medicinering behöver inte ske med uppenbart tvång, utan ett vanligt sätt är att blanda i 

medicin i mat eller dryck och på så sätt lura den demente att ta medicinen.189 Enligt 

Warnling-Nerep utgör ”smygmedicinering”, alltså att en upprörd patient utan tvång men 

med list luras att ta emot en medicin, ett påtvingat kroppsligt ingrepp enligt 2 kap. 6 § 

RF.190 Att lura i en patient medicin utgör enligt min mening alltid en rättighets-

inskränkning, och det strider mot patientlagens krav på samtycke och information. 

Smygmedicinering utförs i syfte att undvika patientens motstånd och en sådan medi-

cinering kan inte anses uppfylla kraven på informerat samtycke. Det rör sig i detta fall 

inte om traditionellt tvång, alltså patientens fysiska motstånd mot åtgärden, men patien-

tens bristande möjlighet att få information och ta ställning till åtgärden borde anses vara 

tillräckliga skäl till att bedöma åtgärden som påtvingad.191  

 

7.5 Möjligheter att ge vård mot demenspatientens vilja  

7.5.1 Lagen om psykiatrisk tvångsvård  
En dement person som bedöms vara allvarligt psykiskt störd kan i vissa fall vårdas en-

ligt LPT. Detta kräver att den demenssjuke patienten uppfyller lagens krav för psykia-

trisk tvångsvård, vilket endast anses möjligt vid långt framskriden demens.192 Historiskt 

sett har ett stort antal dementa vårdats inom psykiatrin, men ändringar i synsätt har lett 

till att antalet har minskat drastiskt.193 

 En svårighet med att ge en demenspatient vård enligt LPT är att demens ofta innebär 

långvariga tillstånd av nedsatt beslutsförmåga, medan LPT syftar till att kortvarigt ge 

tvångsvård till patienter i oundgängligt behov av vård, tills de blir friska eller kan vår-

das på frivillig basis. Gällande demenssjuka är det inte med hänsyn till sjukdomens 

karaktär sannolikt att patienten återfår sin beslutsförmåga inom en nära framtid, 

eftersom sjukdomen generellt förvärras med tiden.  

 Ett annat problem med att ge vård enligt LPT till en demenssjuk patient är att LPT 

endast regleras psykiatrisk vård. Det är inte möjligt att ge somatisk vård med stöd av 

                                                
189 SOU 2006:110 s 26.  
190 Warnling-Nerep, “Påtvingat kroppsligt ingrepp” (RF 2:6) och JO:s rättsvägledande funktion, s 33 f.  
191Detta stöds även av Rynning, som menar att en åtgärd som utförs mot en person som inte kan ge sitt 
samtycke utgör ett kroppsligt ingrepp om hon eller han hålls ovetande om åtgärden och om personen 
skulle ha motsatt sig åtgärden om hon eller han hade blivit tillfrågad om och förstått innebörden av den, 
Rynning s 107. 
192 Ottosson Läkartidningen 28/5 2013. 
193 SOU 2006:110 s 243.  
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LPT.194 Det innebär att en patient som ges vård enligt LPT kan ges psykofarmaka utan 

samtycke, men om hon eller han vägrar vård av exempelvis en bruten arm eller diabetes 

saknas möjligheter att ge sådan vård. Eftersom en patient med svår demens har stort be-

hov av somatisk hälso- och sjukvård borde LPT därmed utgöra en otillräcklig grund till 

vård.  

 

7.5.2 Nödrätten i brottsbalken  
Kravet på samtycke löser inte de allra mest kritiska situationerna, då samtycke inte kan 

anses nödvändigt för att få utföra en begränsningsåtgärd. Vårdpersonalen hamnar i såd-

ana lägen i svåra dilemman, där de tvingas välja mellan att bryta mot lagen eller utsätta 

patientens hälsa eller liv för konkret fara.  

 Att utföra ett kroppsligt ingrepp eller begränsa en persons rörelsefrihet mot hennes 

eller hans vilja kan, förutom att anses som en olovlig rättighetsinskränkning, utgöra ett 

brott.195 Av 24 kap. 4 § brottsbalken följer att nöd kan åberopas som grund till ansvars-

frihet för brott, om det förelegat hot mot liv eller hälsa och gärningen med hänsyn till 

farans beskaffenhet, den skada som den orsakat och omständigheterna i övrigt inte är 

oförsvarlig. Nödrätten kan endast åberopas för enstaka tillfällen. Enligt Socialstyrelsen 

är nödrätten en lösning om vårdpersonal blir tvungen att handgripligen stoppa en patient 

som vill ta sig ut i tunna kläder när det är minusgrader, om inga andra lösningar hjäl-

per.196 

 Eftersom tvångs- och begränsningsåtgärder inte kan tillämpas rutinmässigt med 

nödrätten som grund är det en otillräcklig och otrygg lösning för de situationer som 

uppstår inom demensvården. Nödrätten kan inte åberopas för tillämpning av en åtgärd 

med förebyggande syfte under en längre period, exempelvis användning av sänggrind.  

 

7.5.3 Patientlagens undantag för akutsituationer 
I och med ikraftträdandet av patientlagen infördes en möjlighet att i akuta situationer ge 

vård emot en patients vilja. 4 kap. 4 § PL stadgar en möjlighet för hälso- och sjukvårds-

personal att i vissa fall ge en patient hälso- och sjukvård utan uttryckligt samtycke. 

Förutsättningarna för att ge sådan vård är att den ska vara nödvändig för att avvärja fara 

                                                
194 Framgår av 2 § LPT, se Rynning s 259 och 261.  
195 Exempelvis misshandel, 3 kap. 5 § BrB, eller olaga tvång, 4 kap. 4 § BrB.  
196 Socialstyrelsen, Förtydliganden om lås, larm och bälten.  
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som akut och allvarligt hotar personens liv eller hälsa, och det ska på grund av att 

patienten är medvetslös eller av annan orsak inte vara möjligt att utreda patientens vilja. 

Bestämmelsen har utformats för att möjliggöra vård i vissa situationer till vuxna patien-

ter med nedsatt beslutsförmåga.197 

 Bestämmelsen i patientlagen liknar på många sätt möjligheten att åberopa nödrätten 

i brottsbalken. Enligt lagens förarbeten avser bestämmelsen sådana situationer då en 

patient behöver nödvändig vård som inte kan anstå. Vården ska vara nödvändig för att 

avvärja fara som akut hotar patientens liv eller hälsa. Bestämmelsen kan tillämpas både 

i situationer då patientens vilja på grund av tillfälligt tillstånd inte kan utredas, och 

situationer då patienten inte endast är tillfälligt ur stånd att ge samtycke till vården, 

exempelvis på grund av demens. Det är inte möjligt att med stöd av bestämmelsen ge 

förebyggande eller icke-akut vård. Bestämmelsen ska inte tillämpas för att ge en patient 

med nedsatt beslutsförmåga fortlöpande vård.198 Det är heller inte möjligt att ge vård 

enligt bestämmelsen om patienten ger motstånd.  

 I patientlagsutredningen som föregick propositionen,199 föreslogs möjligheter att 

kunna ge även icke-akut hälso- och sjukvård till personer som inte kan ge uttryck för sin 

vilja. Regeringen valde emellertid att avvakta sådan lagstiftning med hänsyn till de 

svåra etiska överväganden som en sådan lagstiftning kräver. Man ville även invänta 

resultatet av den utredning om beslutsoförmögna personers ställning i hälso- och sjuk-

vården200 som då pågick.201  

 

7.5.4 Kan åtgärderna utföras ändå, utan lagstöd? 
F.d. justitierådet Victor framförde, angående lagstiftning om tvång i demensvården i det 

lagrådsyttrande från den 18 december 2012 som tidigare nämnts, ett alternativt synsätt 

på inskränkningar i dementas fri- och rättigheter. Han anförde i yttrandet att kravet på 

lagstöd ”knappast [kan] anses innefatta ett krav på särskilt lagstöd i sådana fall som det 

finns ett utrymme för envar att använda visst tvång eller våld även om detta utrymme 

grundar sig på en oskriven regel och inte på en direkt lagregel.”202 Enligt Victor torde 

särskilt lagstöd inte krävas för demensvården eller motsvarande vård, så länge åtgär-

                                                
197 Prop. 2013/14:106 s 59.  
198 Prop. 2013/14:106 s 60 f. 
199 SOU 2013:2.  
200 SOU 2015:80. 
201 Prop. 2013/14:106 s 61.  
202 Lagrådets yttrande den 18 december 2012 s 16.  
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derna ligger inom ramen för ”vad som i princip är tillåtet (inte förbjudet)”. Han före-

språkar vidare att lagstiftning som innefattar åtgärder där våld och tvång används trots 

det är angeläget, men menar att de åtgärder som föreslogs till lagstiftning i SOU 

2006:110 redan faller inom ramen för vad som är tillåtna åtgärder i demensvården.203  

 Jag anser att Victors uttalande i lagrådsyttrandet är problematiskt. Ett yttrande som 

antyder att det finns oskrivna regler i demensvården som tillåter tvång medför 

rättsosäkerhet för de patienter som ges sådan vård. Kravet på lagstöd för ofrivilliga 

åtgärder inom hälso- och sjukvården borde inte kunna kringgås med hänvisning till 

”oskrivna regler”. Ett sådant synsätt urvattnar de grundläggande fri- och rättigheternas 

värde och antyder att rättighetsskydden inte är lika starka för alla människor. Det borde 

enligt min mening därmed inte finnas några lagliga möjligheter att utföra tvångsåtgärder 

utöver det utrymme som ges i LPT, BrB och PL.  

 

7.6 Sammanfattning 
Enligt de lagstadgade möjligheter som finns till tvång inom demensvården idag, LPT 

och nödrätt i BrB och PL, är det inte möjligt att använda rutinmässiga rörelsebegrän-

sande åtgärder, exempelvis sänggrindar och brickbord. Det krävs därmed lagstiftning 

för att möjliggöra dessa åtgärder eller att, som Socialstyrelsen ser det, bedöma att åtgär-

derna inte utgör fri- och rättighetsinskränkningar om de har medicinskt syfte och patien-

ten samtycker till dem. Att tvinga eller smyga i en patient medicin är enligt min 

tolkning aldrig, oavsett syfte, möjligt utan lagstöd, eftersom åtgärden innebär ett vilse- 

ledande och saknar samtycke.  

  

                                                
203 Lagrådets yttrande den 18 december 2012 s 17.  
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8 Samtycke till tvångs- och begränsningsåtgärder 

8.1 Har åtgärdens syfte betydelse?   
Enligt Socialstyrelsens bedömning av det rådande rättsläget204 får en åtgärd som endast 

har till syfte att begränsa en äldres rörelsefrihet aldrig vidtas, även om den äldre ger sitt 

samtycke till åtgärden.205 Däremot får rörelsebegränsande åtgärder som har medicinskt 

syfte206 vidtas, om den äldre ger sitt samtycke.207 Med det menas alltså att syftet med 

åtgärden har betydelse för huruvida åtgärden utgör en rättighetsbegränsning eller inte. 

Om syftet är att hålla kvar en äldre på viss plats och därmed begränsa den äldres 

rörelsefrihet, utgör åtgärden en otillåten rättighetsbegränsning. Om syftet däremot är 

medicinskt, exempelvis att förhindra fallskada eller att ge den äldre bättre möjligheter 

till aktivering, är åtgärden tillåten.  

 Socialstyrelsens tolkning framstår i teorin som rimlig. Jag anser emellertid att 

många svåra praktiska gränsdragningsproblem kvarstår med denna tolkning. Med 

största sannolikhet utförs de flesta rörelsebegränsande åtgärder för den äldres bästa och 

det primära syftet torde sällan vara att enbart beröva den demenssjuke patientens frihet. 

Det kan också tänkas uppkomma situationer då åtgärden har flera syften, exempelvis 

kan det vara nödvändigt för personal och andra boende att begränsa en äldres rörelse-

frihet och samtidigt vara motiverat ur medicinsk synpunkt i den äldres eget intresse. Att 

använda en sänggrind för att förebygga fallskador innebär dessutom att syftet både är 

medicinskt och rörelsebegränsande. Sänggrinden används ju för att förebygga fall-

skador, som orsakas av att den demente fritt kan ta sig upp ur sängen. Det innebär att 

syftet med åtgärden är att begränsa patientens rörelsefrihet, och därigenom förhindra en 

skada. Det framstår därmed svårt att särskilja det rörelsebegränsande syftet från det 

medicinska, eftersom de två syftena är avhängiga av varandra.  

 Vidare kan lösningsmodellen vara problematisk att tillämpa ur rättighetssynpunkt. I 

regeringsformen finns inget uttryckligt stöd för att åtgärdens syfte har betydelse för 

bedömningen huruvida åtgärden utgör en fri- eller rättighetsinskränkning. Eftersom 

skyddet är utformat för den enskilde gentemot det allmänna framstår det i min mening 

                                                
204 Socialstyrelsen, Frågor och svar om tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg av vuxna.  
205 Åtgärder som innebär ingrepp i den kroppsliga integriteten, såsom smygmedicinering, nämns inte som 
tillåtna åtgärder.  
206 En åtgärd får enligt hemsidan aldrig användas för att kompensera bristande personal, då det aldrig kan 
innebära ett medicinskt syfte.  
207 Denna tolkning stödjs även av Åkerström och Kindström Dahlin, s 504.  
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märkligt om skyddet kan kringgås genom ett av det allmänna motiverat syfte. Det måste 

istället vara åtgärdens effekt för den enskilde som har betydelse för bedömningen 

huruvida en åtgärd utgör en fri- eller rättighetsinskränkning. Åtgärdens syfte har däre-

mot betydelse i nästa steg, alltså vid eventuell lagstiftning om tvångs- och 

begränsningsåtgärder. En lagstiftning som inskränker fri- och rättigheter är nämligen, 

enligt 2 kap. 21 § RF, endast tillåten om den utförts för att tillgodose ändamål som är 

godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Vid bedömningen av om en fri- eller rättighets-

inskränkning får vidtas i lag har alltså syftet med åtgärden betydelse.  

 Socialstyrelsens bedömning av det rådande rättsläget, och den praktiska tillämp-

ningen av åtgärderna som sker utan lagstöd idag, framstår därmed som problematisk. En 

åtgärds syfte har enligt min tolkning inte betydelse för avgörandet av om en 

inskränkning har skett, utan har betydelse först i nästa steg, vid bedömningen av 

huruvida åtgärden kan rättfärdigas genom lag. Detta stöds även av Rynning, som menar 

att avgörande för bedömningen huruvida en åtgärd innebär ett frihetsberövande eller en 

rörelsefrihetsbegränsning är om personen självmant kan ta sig ifrån platsen eller inte.208 

Hon menar alltså att åtgärdens effekt och inte dess syfte har betydelse för bedömningen.  

 

8.2 Samtycke till fri- och rättighetsbegränsande åtgärder 
Om det inte finns stöd för att konstatera att åtgärdens syfte har betydelse för bedöm-

ningen av huruvida åtgärden utgör en fri- eller rättighetsinskränkning, går det därmed 

inte att kringgå rättighetsskydden genom att motivera medicinska syften till åtgärderna. 

Det skulle i sådant fall innebära att åtgärderna tillämpas i strid med rättighetsskydden, 

eftersom de saknar stöd i lag. Enda sättet att i sådant fall kringgå skydden är att hävda 

samtycke till åtgärderna, och att inskränkningar på så vis inte görs gällande. Nästa fråga 

som uppkommer i samband med det är om det är möjligt att, och i sådant fall i vilken 

utsträckning, en enskild kan samtycka till en inskränkning i hennes eller hans grundläg-

gande fri- och rättigheter.  

 Frågan huruvida den enskilde kan samtycka till en fri- eller rättighetsbegränsande 

åtgärd är omtvistad. Bull och Sterzel menar att man av olika anledningar bör se skep-

tiskt på enskildas samtycken till åtgärder som innebär inskränkning i den kroppsliga 

integriteten. Grundlagsskyddet bör inte urholkas genom samtycken, men alla samtycken 

                                                
208 Rynning s 111. 
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till sådana åtgärder behöver enligt dem heller inte vara ogiltiga.209 Möjligheten att ge-

nom samtycke avskriva sig en rättighet finns i vissa fall i regeringsformens bestämmel-

ser. I exempelvis 2 kap. 3 § RF framgår uttryckligen att rättigheten kan villkoras med 

samtycke. Där stadgas att ingen svensk medborgare får utan samtycke antecknas i ett 

allmänt register enbart på grund av sin politiska åskådning. Samtycket ska i detta fall 

vara uttryckligt. Ett hypotetiskt samtycke godtas inte.210  

 I 2 kap. 6 § stadgas att ingreppet i den kroppsliga integriteten ska vara påtvingat. 

Det innebär att den enskilde kan samtycka till ingrepp, så länge samtycket är frivilligt 

och underliggande hot inte föreligger.211 Som tidigare nämnt torde smygmedicinering 

utgöra ett ingrepp i den kroppsliga integriteten eftersom samtycke till åtgärden saknas. 

 Skyddet mot frihetsberövanden och friheten att röra sig fritt i 2 kap. 8 § RF har där-

emot varken något samtyckes- eller tvångsrekvisit. Det framgår således inte av lagtex-

ten om det går att samtycka till en sådan åtgärd. Jag menar att man borde ha en skeptisk 

hållning till samtycken från enskilda som innebär att de berövas friheten att röra sig 

fritt. Skyddet gentemot det allmänna borde, på grund av det allmännas maktövertag, i 

dessa fall vara starkt. Ur rättssäkerhetssynpunkt borde därmed lagstiftning om 

frihetsberövande eller rörelsefrihetsbegränsande åtgärder vara att föredra framför den 

enskildes möjlighet att häva sina rättigheter genom samtycke.  

 

8.3 Samtycke till tvångsåtgärder inom andra rättsområden  

8.3.1 Samtycke till tvångsåtgärder i den psykiatriska tvångsvården 
Frågor om samtycke till frihetsberövande och rörelsefrihetsbegränsande åtgärder har 

uppkommit inom den psykiatriska tvångsvården.212 Situationer kan uppstå dels då 

patienter efter att ha blivit tillfrågade samtycker till en viss begränsningsåtgärd, dels då 

patienterna själva efterfrågar att en begränsningsåtgärd utförs.  

 Gustafsson menar att det inte är möjligt att genom avtal kringgå lagkravet för in-

skränkningar i grundläggande fri- och rättigheter.213 En möjlighet att urholka rättighets-

skyddet genom avtal skulle kunna ge oönskade och allvarliga konsekvenser. Inskränk-

ningar ska, enligt RF, endast ske genom lag och ett samtycke till en rättighetsinskränk-
                                                
209 Bull & Sterzel s 72.  
210 Bull & Sterzel s 70.  
211 Bull & Sterzel s 71.  
212 Rörelsefrihetsbegränsande åtgärder återfinns i 18, 19 och 20 §§ LPT.  
213 Gustafsson, Psykiatrisk tvångsvård och rättssäkerhet – En rättsvetenskaplig monografi om LPT, s 342.  
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ning torde därmed inte ha dispositiv verkan. Enligt Gustafsson bör därutöver samtycke 

till tvångsåtgärder för en patient som vårdas med stöd av LPT eller LRV aldrig tillmätas 

betydelse, eftersom patienten alltid befinner sig i underläge gentemot vårdpersonalen. 

Gustafsson framför att vårdpersonalen kan uppfatta patientens nekande till en åtgärd 

som att patienten har något att dölja, vilket kan leda till restriktioner i vården, såsom 

extra övervakning av patienten. Patienten kan uppfatta detta som ett straff och därför ge 

efter till åtgärden med ett samtycke.214 Detta underläge kan sannolikt uppfattas även av 

en demenssjuk patient, och denne kan tänkas uppleva att hon eller han känner ett krav 

på sig till att ge samtycke.  

 Gustafsson anser inte att man bör göra en åtskillnad mellan olika åtgärders 

svårighetsgrad, eftersom alla åtgärder är integritetskränkande i grundlags- och 

konventionsmening.215 Uppfattningen av graden av kränkning är dessutom subjektiv. 

Det borde därmed inte vara möjligt att samtycka till en viss åtgärd men inte till en an-

nan, så länge åtgärden innebär en rättighetsinskränkning. Detta skulle alltså, enligt 

Gustafssons tolkning, betyda att det inte går att samtycka till vare sig sänggrind, bälte 

eller inlåsning i demensvården.  

 JO har i ett initiativärende uttalat sig om ”frivillig bältesläggning” inom den psykia-

triska tvångsvården.216 Eftersom åtgärden i ärendet inte föranleddes av det allmänna, 

utan på initiativ av patienten själv, var åtgärden enligt JO inte en sådan som avses i RF 

och LPT. Enligt JO är fastspänning en sådan åtgärd som av rättssäkerhetsskäl inte ska 

tillämpas utan lagstöd. Fastspänning ska således, enligt JO, aldrig ske om rekvisiten i 19 

§ LPT inte är uppfyllda. Gustafsson har ett liknande synsätt på så kallade frivilliga 

tvångsåtgärder, alltså åtgärder som patienten själv efterfrågar. Hon menar att sådana 

förfrågningar bör avvisas då det idag inte finns lagstöd för medgivande av sådana.217 

  

8.3.2 Samtycke till straffprocessuella tvångsmedel 

Frågan om samtycke till fri- och rättighetsbegränsande åtgärder har även aktualiserats 

inom straffprocessrätten. I de delar dessa samtycken är oreglerade måste samtycket be-

dömas med utgångspunkt i RF och EKMR.218 Lindberg menar, liksom Gustafsson, att 

inskränkningar i rättigheter som ges i RF och EKMR kräver lagstöd, och att kravet som 
                                                
214 Gustafsson s 343.  
215 Gustafsson s 343.  
216 JO beslut den 19 september 2007, dnr 3236-2006.  
217 Gustafsson s 344.  
218 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas? s 53.  
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huvudregel inte kan kringgås genom samtycke.  Enligt Lindberg kan den enskilde inte 

med rättslig verkan samtycka till en åtgärd som innebär ett frihetsberövande.219 Efter-

som skyddet för den kroppsliga integriteten endast gäller då ingreppet är påtvingat är 

detta skydd emellertid inte lika starkt. Lindberg understryker att samtycke inte bör an-

vändas som grund för tvångsåtgärder mot enskilda.220 

 

8.4 Sammanfattning  
Socialstyrelsens bedömning att begränsningsåtgärder får ske med patientens samtycke, 

om åtgärden har ett medicinskt syfte, är enligt min mening problematisk. En åtgärds 

syfte kan sannolikt inte ha avgörande betydelse vid bedömningen av om en åtgärd utgör 

en fri- eller rättighetsinskränkning. Åtgärdens syfte får betydelse först vid bedömningen 

av om den kan legitimeras genom lagstiftning.  

 Det framgår inte tydligt i vilken utsträckning det är möjligt att samtycka till fri- och 

rättighetsinskränkningar. Ett kroppsligt ingrepp går att samtycka till, eftersom ingreppet 

måste vara påtvingat för att anses vara en inskränkning. Det innebär att smygmedicine-

ring innebär en inskränkning, eftersom samtycke till åtgärden inte föreligger. Det fram-

står svårare att avgöra om ett samtycke till en frihetsberövande eller rörelsefrihets-

begränsande åtgärd innebär en inskränkning i grundlagens mening. Alla samtycken 

behöver sannolikt inte vara ogiltiga, men jag anser att den enskildes skydd i dessa fall 

borde vara starkt, och det borde endast i undantagsfall vara möjligt att häva rätten till 

rörelsefrihet genom samtycke.  

  

                                                
219 Lindberg s 54.  
220 Lindberg s 55.  
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9 Förslag på lösningar 

9.1 Lagstiftning eller andra lösningar?  
Syftet med den här uppsatsen är primärt att utreda det rättsliga stöd för tillämpning av 

tvångs- och begränsningsåtgärder inom demensvård som finns idag, och bedöma 

huruvida stödet är tillräckligt eller om åtgärder behöver vidtas för att stärka 

rättssäkerheten inom demensvården och demenspatienters rätt till en god vård. Som 

framgått i uppsatsen är dagens syn på tvångs- och begränsningsåtgärder inom demens- 

vården problematisk. Tvånget kan anses nödvändigt för en god och säker vård, och det 

faktum att begränsningsåtgärder används i relativt stor omfattning vittnar om att det 

finns ett faktiskt behov. Jag anser emellertid att åtgärderna har ett svagt rättsligt stöd 

idag, eftersom det inte går att undgå fri- och rättighetsskydden genom att hävda att 

åtgärderna utförs i ett medicinskt syfte. Vidare bör det ifrågasättas om den enskilde 

överhuvudtaget kan ge ett giltigt samtycke, i brist på lagstöd, till en åtgärd som innebär 

att dennes rörelsefrihet inskränks. Detta betyder att tillämpningen av tvångs- och be- 

gränsningsåtgärder i demensvården äventyrar patienternas rättssäkerhet. 

 Uppsatsens nästa syfte är att undersöka vad som kan och bör göras åt problemen 

kring tillämpningen av tvångs- och begränsningsåtgärder för att stärka rättssäkerheten 

inom demensvården. I detta kapitel diskuteras därför olika lösningar och deras för- och 

nackdelar.  

 

9.2 Lagstiftning om tvång i demensvården 

9.2.1 Medicinsk-etiska överväganden vid lagstiftning om tvång 
Ett första alternativ till lösning är att lagstifta om tvångs- och begränsningsåtgärder i 

demensvården. En sådan lagstiftning aktualiserar ett flertal medicinsk-etiska övervägan-

den. Etiska överväganden uppstår i medicinsk rätt när olika intressen måste vägas emot 

varandra, då alla intressen inte kan tillgodoses. Det kan förutom intressen handla om 

konflikter mellan grundläggande etiska värderingar, principer eller rättigheter. Dilem-

man uppkommer när ett av flera handlingsalternativ måste väljas, bland annat om vem 

som är bäst lämpad att göra valet och på vilka grunder valet ska göras.221 Eftersom 

                                                
221 SOU 2006110 s 230 och Mason & McCall Smith, Law and Medical Ethics, s 5 f. 
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många etiska överväganden aktualiseras vid frågor om tvångsvård, måste avvägningar 

mellan dessa göras vid eventuell lagstiftning.222 

 Några av de intressen som diskuteras inom tvångsvård är respekten för människans 

självbestämmande och rätten till privatliv och integritet. Dessa intressen är delar av 

människovärdesprincipen, som är en av de grundläggande principerna för hälso- och 

sjukvård. 223  Tvångsåtgärder innebär en inskränkning av människans självbestäm-

manderätt och integritet, men de behöver inte alltid för den skull vara fel. Åtgärderna 

motiveras av andra medicinsk-etiska intressen, så som samhällets ansvar att beskydda 

dess medborgare mot skada, samhällets solidariska ansvar att ta hand om personer som 

anses oförmögna att ta hand om sig själva och respekten för livet. Det kan anses vara 

etiskt oförsvarbart att vara alltför restriktiv mot tvångsvård, om konsekvenserna kan bli 

att en enskild skadas eller dör.224 I den tvångslagstiftning som finns idag, exempelvis 

LPT och LRV, har de senare nämnda intressena, såsom solidaritet och respekten för liv, 

ansetts väga tyngre än respekten för människans självbestämmande och integritet. I 

förarbetena till LPT och LRV framhålls att det inte alltid är i patientens intresse att 

slippa tvång. Det kan istället anses vara i patientens intresse att tvångsåtgärder utförs, så 

att hon eller han hindras från att skada sig själv eller andra.225 Frågan är därmed om 

samma intressen kan anses väga tyngre även inom demensvården, och på så vis ur 

medicinskt-etiskt perspektiv berättiga tvångsvårdslagstiftning för dementa.  

 Hälso- och sjukvård ska enligt 3 kap. 1 § HSL ges med respekt för den enskilde 

människans värdighet. I värdighetsbegreppet innefattas både rätten till självbestäm-

mande och rätten till hälsa och välbefinnande, vilka kan komma i konflikt inom 

demensvården.226 Enligt min mening väger intresset av en god hälsa och samhällets 

solidariska ansvar tyngre inom demensvården, än patientens självbestämmanderätt. Att 

respektera en dement persons vilja i samtliga situationer som kan komma att uppstå an-

ser jag skulle strida mot grundläggande etiska värderingar i så pass hög grad att tvång 

under vissa förutsättningar kan anses motiverat. Tvånget bör emellertid vara för 

patientens bästa för att vara etiskt försvarbart, och det ska inte, åtminstone enbart, vara i 

sjukvårdspersonalens eller någon annans intresse.  

 

                                                
222 SOU 2006:110 s 230 och Syse s 209.  
223 SOU 2006:110 s 229.  
224 Tännsjö, Tvångsvård, s 16. 
225 Prop. 1999/2000:44 s 49.  
226 SOU 2006:110 s 235.  
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9.2.2 Proportionalitetsbedömning  
Även om tvång inom demensvården kan anses motiverat ur medicinsk-etiska perspek-

tiv, måste de inskränkningar som det innebär ske på laglig väg. Vid lagstiftning om 

inskränkningar i den enskildes- fri och rättigheter ska, enligt 2 kap. 21 § RF, pro-

portionalitetsprincipen beaktas. Ingreppet i den enskildes fri- och rättigheter ska enligt 

proportionalitetsprincipen inte gå utöver vad som är nödvändigt med ändamålet. För 

eventuell lagstiftning om tvång inom demensvården borde kravet på proportionalitet 

därmed innebära att behovet av tvångs- och begränsningsåtgärder måste väga tyngre än 

den enskildes behov av okränkt rörelsefrihet och kroppslig integritet. Ingreppet ska vara 

både nödvändigt och stå i proportion till ingreppets syfte.  

 De värden som gör tvångsåtgärder nödvändiga i demensvården är, liksom för annan 

tvångsvård,227 bland annat att säkra vård och omsorg av god kvalitet. Lagstiftning skulle 

tydliggöra hur och när tvångs- och begränsningsåtgärder får användas och därmed bidra 

till en mer rättssäker demensvård. De argument som jag anser i övrigt kan lyftas för 

lagstiftning är att rapportering visat att tvångs- och begränsningsåtgärder utförs idag i 

relativt stor omfattning, vilket tyder på att det finns ett behov. Det kan även 

argumenteras för att det inte är praktiskt möjligt med dagens förutsättningar, och på 

grund av demenssjukdomars karaktär, att bedriva demensvård utan inslag av tvång. 

Vidare kan argumenteras för, liksom gjordes vid lagstiftning i Norge, att regler som 

möjliggör visst tvång kan ha minskande effekt på tvångsanvändningen, i och med att det 

tydliggörs vilka förutsättningar som krävs för användning av tvång.  

 Argument som kan lyftas emot lagstiftning, och därmed kan tala för att tvång är mer 

skadligt än nyttigt, är att sådan lag skulle kunna leda till att tvång istället används i 

större utsträckning än idag. Åtgärderna kan användas för att spara in på resurser och 

personalkompetens. De kan också tänkas ha en dålig effekt på den demenssjuke. För 

även om syftet med en tvångs- eller begränsningsåtgärd är att skydda den demente, kan 

en åtgärd som innebär rörelsefrihetsinskränkning även innebära att den demente blir 

ännu mer förvirrad, vilket kan leda till att den demente blir aggressiv eller drabbas av 

panik.228 

 Den proportionalitetsavvägning som en tvångslagstiftning inom demensvård kräver 

är, liksom för all annan tvångslagstiftning, komplex. Detta framgår också av den pend-

ling som skett i ämnet, där lagförslag lades fram i utredningen från år 2006, för att se-
                                                
227 Se prop. 1999/2000:44 s 49 för LPT och LRV och prop. 2004/05:123 s 35 för LVM.  
228 SOU 2006:110 s 217.  
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dan ligga vilande och röstas ned flera år senare. Ämnet debatteras fortfarande och kom-

mer troligtvis att fortsätta debatteras, allteftersom vår befolkning åldras och gruppen 

dementa blir större och större. Jag anser att det system som finns idag visserligen är 

otillräckligt, men jag kan inte med säkerhet säga att lagstiftning om tvång är den bästa 

vägen att gå. Det finns många bra skäl för sådan lagstiftning, av vilka jag anser att 

patientens rätt till god vård och rättssäkerhet är de starkaste, men det finns även goda 

skäl att avvakta sådan lagstiftning, såsom risken för att tvång kan användas för att spara 

in på personalresurser om tvångsanvändning legitimeras genom lag.  

 

9.3 Ställföreträdare för personer med bristande beslutsförmåga 
Ett alternativ till lagstiftning om tvång är att istället lagstifta om ställföreträdarskap för 

personer med bristande beslutsförmåga inom hälso- och sjukvård. Detta alternativ kan 

åtminstone utåt sett framstå som mindre integritetskränkande för patienten. En sådan 

lösning skulle innebära att en god man eller förvaltare fattar beslut i patientens ställe, i 

sådana situationer då samtycke från patienten inte kan inhämtas. Som ovan nämnt 

tillämpas sådan lag i Danmark. Enligt bestämmelser i den danska sundhedsloven är det 

möjligt för anhörig eller ställföreträdare att i vissa fall samtycka till vård och behand-

ling. Samtycket får emellertid inte avse situationer då patienten ger fysiskt motstånd till 

åtgärden. I en sådan situation rör det sig istället om tvång och stöd för det måste finnas i 

annan lag.229 Avsaknaden av ett liknande system som möjliggör ställföreträdarskap för 

beslut inom hälso- och sjukvården i Sverige har kritiserats av myndigheter och orga-

nisationer.230  

 I juli 2017 trädde ny lag om framtidsfullmakter ikraft. Lagen möjliggör för personer 

att teckna fullmakt som börjar gälla i det fall personen i framtiden får bristande besluts-

förmåga. Den undantar emellertid i 2 § 2 st. åtgärder på hälso- och sjukvårdens område. 

Ställföreträdarskap inom hälso- och sjukvården har varit uppe för diskussion ett flertal 

gånger. I förmyndarskapsutredningen från år 2004231 föreslogs lagstiftning på området, 

men utredningen ledde aldrig till någon proposition. Av förarbetena till 2017 års lag om 

framtidsfullmakter framgår att frågan om ställföreträdare för beslut om hälso- och 

sjukvårdsåtgärder är av komplex art eftersom den innefattar svåra rättighetsavvägningar 

                                                
229 Bødker Madsen s 200.  
230 Åkerström & Kindström Dahlin s 499.  
231 SOU 2004:112.  
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och etiska frågor, och därmed borde behandlas separat.232 I SOU 2015:80 föreslogs att 

ställföreträdarskap införs i ett senare skede även för hälso- och sjukvårdens område och 

att lagen om framtidsfullmakter för beslut om ekonomiska och personliga angelägen-

heter ska användas som utgångspunkt.233  

 Det pågår alltså arbete för att möjliggöra ställföreträdarskap genom framtidsfull-

makt för beslut som rör enskilds hälso- och sjukvård. Frågan är om en sådan eventuell 

lag skulle vara tillräcklig för att kringgå de otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder 

som idag sker. Det kan också diskuteras hur pass inskränkande åtgärder en ställföreträ-

dare lämpligen bör kunna samtycka till, å sin fullmaktsgivares vägnar. Jag anser att en 

eventuellt utökad möjlighet att ge samtycke genom ställföreträdare innebär att 

ställföreträdaren bör vara införstådd med patientens medicinska behov av vård. I en 

sådan lag skulle eventuellt inte ställas krav på medicinsk kompetens för ställföre- 

trädaren, eftersom själva poängen är att fullmaktsgivaren själv ska få avgöra vem denne 

vill ge fullmakt till. Det kan därmed ifrågasättas om det är lämpligt att ställföreträdaren 

ges så pass vidsträckt makt att å sin fullmaktsgivares vägnar fatta beslut som kan 

innebära att dennes rörelsefrihet och kroppsliga integritet kränks. En ställföreträdare 

kan exempelvis vara en nära anhörig till patienten, och det kan sannolikt uppstå svåra 

etiska dilemman då hon eller han ska besluta om tvångs- och begränsningsåtgärder. 

Som tidigare nämnts borde dessa åtgärder föregås av en medicinsk bedömning och det 

kan därmed anses olämpligt att sådana beslut kan fattas av en person som eventuellt 

saknar medicinsk kompetens. Ett annat problem med beslut genom ställföreträdarskap 

är, som konstaterats i Danmark, att en sådan ordning inte löser de situationer då 

patienten aktivt motsätter sig en nödvändig åtgärd. I en sådan situation måste ett 

samtycke från ställföreträdare anses olämpligt och ogiltigt, och situationen skulle i 

sådant fall komma att innefatta olovligt tvång.  

 Lagstiftning om ställföreträdarskap genom framtidsfullmakt vid beslut om hälso- 

och sjukvårdsåtgärder skulle innebära en mindre inskränkning i patientens fri- och 

rättigheter, eftersom den inte skulle omfatta situationer då patienten aktivt motsätter sig 

en åtgärd. En sådan lösning kan därmed vara att föredra om man anser att tvång bör 

utföras i så liten utsträckning som möjligt. Ur medicinsk-etisk synpunkt kan lösningen 

eventuellt kritiseras, då det inte skulle vara möjligt för hälso- och sjukvården att ingripa 

när patienten visar motstånd, även om det skulle innebära att patientens hälsa försämras 

                                                
232 Prop. 2016/17:30 s 29.  
233 SOU 2015:80 s 467.  
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(förutsatt att nödsituation inte föreligger). Enligt min mening har lagstiftning om tvång 

även den fördelen framför ställföreträdarskap, att den förutsätter att beslut föregås av en 

medicinsk bedömning. En lag om ställföreträdarskap kan emellertid möjligtvis vara ett 

lämpligt första steg mot en tryggare demensvård.  

 

9.4 Politiska lösningar och systematiskt kvalitetsarbete 
Om lagstiftning inte bedöms önskvärt måste det oreglerade tvånget upphöra. För att det 

ska vara möjligt krävs att praktiska alternativ tillhandahållas vården. Socialstyrelsen 

menar i en publikation från 2016 att tvångs- och begränsningsåtgärder i vården kan und-

vikas genom systematiskt kvalitetsarbete.234 Rapporten avser tvångs- och begränsnings-

åtgärder inom SoL och LSS,235 men kan tänkas applicerbar även på tvångs- och 

begränsningsåtgärder inom HSL. Enligt rapporten innebär systematiskt kvalitetsarbete 

att förebygga tvångs- och begränsningsåtgärder genom att planera verksamheten och 

vidta de åtgärder som krävs för att minska användningen av tvång. Vidare menas att 

verksamheterna bör utföra egenkontroll och rapportera och dokumentera klagomål och 

synpunkter.236  

 För att möjliggöra en god och säker vård utan några inslag av tvång, och för att 

bland annat stärka vården genom ovan nämnde kriterier för systematiskt kvalitetsarbete, 

krävs att mer pengar och resurser satsas på demensvården. Mer resurser skulle bland 

annat kunna bidra till ökad personaltäthet och mer internutbildningar. Jag är emellertid 

inte säker att de problem som idag finns kan lösas enbart med pengar. Eftersom det är 

ett svårt uppdrag för hälso- och sjukvårdspersonal att fastställa ett samtycke från en per-

son med bristande beslutsförmåga krävs i sådant fall tydligare vägledning för hur de ska 

göra det. Personalen bör i största möjliga mån undslippa de etiska dilemman de ställs 

inför och kunna känna sig säkra på att de inte utför olagliga åtgärder i sitt dagliga 

arbete.   

 

                                                
234 Socialstyrelsen – Att förebygga tvångs- och begränsningsåtgärder genom det systematiska 
kvalitetsarbetet, 2016.  
235 Lagen (1993:387) om stöd och service till visa funktionshindrade.  
236 Socialstyrelsen – Att förebygga tvångs- och begränsningsåtgärder genom det systematiska 
kvalitetsarbetet, 2016, s 5.  
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9.5 Avslutning 
Sammanfattningsvis kan konstateras att något bör göras för att komma till rätta med de 

tvångs- och begränsningsåtgärder som idag utförs utan lagstöd i demensvården. I 

dagsläget försätts demenspatienter i en rättsosäker sits och eftersom det inte finns lag- 

reglering saknas tillförlitlig statistik på åtgärdernas omfattning. 

 En möjlig lösning på problemet är att legitimera åtgärderna genom lagstiftning. 

Genom lagstiftning skulle tydliggöras under vilka förutsättningar åtgärderna får utföras 

och man skulle slippa den osäkerhet som idag råder kring åtgärdernas tillåtlighet. Vid 

eventuell lagstiftning måste komplexa avvägningar göras, dels mellan olika etiska 

intressen, dels mellan åtgärdernas skada och nytta. De centrala intressen som måste 

beaktas är patientens självbestämmande å ena sidan, och patientens rätt till god vård å 

andra sidan. Samhällets solidariska ansvar att ta hand om utsatta människor och 

intresset av rättssäkerhet och jämlikhet är också aspekter som bör beaktas. En noga 

avvägning måste göras för att bedöma om fördelarna med tvång överväger nackdelarna.  

 Ett annat alternativ är att lagstifta om möjlighet för en ställföreträdare, som utses av 

patienten genom framtidsfullmakt, att fatta beslut om hälso- och sjukvårdsåtgärder i 

fullmaktsgivarens ställe. Detta skulle vara ett mindre inskränkande alternativ, eftersom 

det endast skulle innefatta situationer då patientens samtycke inte kan inhämtas, och 

inte situationer då patienten aktivt emotsätter sig en åtgärd. En eventuell lag om ställ-

företrädarskap garanterar inte att ställföreträdaren har medicinsk kompetens, vilket är en 

nackdel gentemot lagstiftning om tvång.  

 Ett tredje alternativ är att undgå lagstiftning genom att förbättra kvaliteten i vården 

på sådant sätt att tvång blir obehövligt. För att det ska vara möjligt krävs att demensvår-

den ges större resurser till att anställa mer personal och till att öka personalens kompe-

tens och kunskap om demenssjukdomar.  

 Tvångsingrepp ska alltid vara så få och så skonsamma som möjligt, oavsett vård-

form och patientgrupp, eftersom de är integritetskränkande. Tvång bör endast användas 

som medel när det inte finns andra lösningar att tillgå. I och med att så många viktiga 

intressen och värderingar måste vägas emot varandra i frågor om tvång i demensvården 

kan jag inte med säkerhet säga vilken lösning som jag anser är bäst. Givetvis vore ett 

systematiskt kvalitetsarbete med minskat tvång att föredra, eftersom det skulle innebära 

att inskränkningarna i den enskildes fri- och rättigheter blir färre. Det förutsätter 

emellertid att vården är tillräcklig utan tvång. Jag anser att det finns anledningar att anta 
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att en demensvård helt utan möjligheter att vidta tvångs- och begränsningsåtgärder 

skulle komma att äventyra patienternas rätt till en god och säker vård.  

 Eftersom demenspatienter utgör en stor och växande patientgrupp, som på grund av 

sjukdomen kräver mycket vård och omsorg, borde lösningar för de problem som finns 

idag prioriteras.  Det är inte hållbart eller rättssäkert att tvångs- och begränsnings- 

åtgärder utförs utan lagstöd mot patienter som har svårt att uttrycka sin vilja. Dementa 

ska garanteras samma rätt som alla andra till en god vård och hälsa.  
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