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Tvångsvård används bara  
när inget annat hjälper

En person kan bli så allvarligt psykiskt sjuk att han eller 
hon förlorar sjukdomsinsikten. Då kan det bli fråga om 
tvångsvård. Det är sista utvägen när man har prövat alla 
andra sätt att få patienten att förstå allvaret i sin situation. 

Det är ett stort ingrepp i integriteten att tvingas till vård men ibland kan det bli 
nödvändigt.

– Det kan vara att man tappar verklighetsförankringen, får ett förändrat eller 
udda beteende, kanske utsätter sig för faror, slutar äta eller inte kan ta vara 
på sig, säger Lotta Jarl, chefsöverläkare vid Psykiatrin Halland:

– Om man är deprimerad kanske man bara ligger i sin säng och varken äter 
eller duschar. Det vanligaste är att man vägrar följa med till vården för be-
handling, vägrar inse att man är sjuk och att man kan behöva läkemedel.

Första steget är alltid att försöka motivera och informera patienten, möta, 
göra det så enkelt och bra som möjligt. Men när man ser att patienten inte 
kan ta emot behandling, man ser en försämring, då finns det kanske ingen 
annan utväg än att ta till tvångsvård.

– Det vanliga scenariot är att man kommer på ett öppenvårdsbesök i psykia-
trin eller till vårdcentralen, eller kommer till oss inom heldygnsvården, men 
motvilligt, säger Lotta Jarl.

Den som tvingats till psykiatrins akutmottagning är oftast inte våldsam, men 
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många är irriterade och arga över att tvingas stanna kvar på sjukhus när de 
inte tycker att de är sjuka.

– Självklart försöker man informera och motivera patienten i första hand. Att 
finnas där och lyssna, skapa förtroende, säger Lotta Jarl. Vi försöker också 
hjälpa till med mat, sömn, hygien och rutiner men om patienten inte blir bätt-
re, inte tar mediciner eller rent av blir aggressiv kan man behöva ta till exem-
pelvis tvångsmedicinering. 

Hur kan vård hjälpa någon som verkligen inte vill?
– Det kan vara en tuff utmaning men när medicinen haft en viss effekt brukar 
patienterna se annorlunda på tillvaron och kan förstå att de är sjuka och be-
höver läkemedel, säger Lotta Jarl.

– Självklart försöker vi informera och motivera patienten i första hand, säger Lotta Jarl, chefs
överläkare vid Psykiatrin Halland. 
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När patienten har blivit så pass förbättrad att han eller hon kan ta emot vård 
på frivillig väg.

Detta är ofta tungt för anhöriga. Hur hjälper man dem?
– Vi försöker att alltid involvera anhöriga i vården. De lider ofta enormt av att 
se en älskad familjemedlem eller vän vara så sjuk. De kan ibland också 
känna sig rädda eller hotade av den sjuke, säger Lotta Jarl.

– Det är viktigt att vi får del av anhörigas information men också involvera 
dem i vårdplanen och ge dem information. De ska orka stötta den sjuke efter 
utskrivning och därför är det jätteviktigt att de är delaktiga.
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Av Psykiatrin Hallands 
vårdtillfällen i heldygns
vården 2020 utgjorde 
tvångsvården 16 procent.
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Fakta om tvångsvård
Att tvingas till vård mot sin vilja kan kännas mycket kränkande. Där-
för är det noggrant beskrivet hur det får gå till. Regler finns bland 
annat i lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och är främst till för att 
skydda patienten.

Den som är psykiskt sjuk och inte går med på frivillig vård måste bli 
undersökt av en läkare, ofta en distriktsläkare på vårdcentralen. Lä-
karen kan utfärda ett vårdintyg om allvarlig psykisk störning (särskilt 
läkarintyg vid psykiatrisk tvångsvård).

På sjukhuset blir patienten undersökt på nytt. Inom ett dygn ska spe-
cialistläkare i psykiatri med särskilda befogenheter besluta om pa-
tienten behöver fortsatt tvångsvård eller inte. 

Någon patient kan behöva ett dygns tvångsvård, andra kanske flera 
månader. Om chefsöverläkaren anser att tvångsvården måste fort-
sätta längre tid än fyra veckor ska det prövas av förvaltningsrätten. 
Då har patienten rätt till ett offentligt biträde. Det är en jurist eller 
annan lämplig person som kan vara ett stöd i förvaltningsrätten.

Källa: 1177

Se filmen med Lotta Jarls berättelse här.

https://vimeo.com/623180820

