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Frågor från deltagare vid Kunskapsdag om rättspsykiatri  
(NSPH och projekt Inflytande i rättspsykiatrin) 2021-10-05 
 

Svar har i efterhand samlats in från medverkande i programmet: 

Veikko Pelto-Piri (medicine doktor och socionom, Region Örebro län och Örebro universitet) 

Annika Åkerberg (människorättsjurist Civil Rights Defenders)  

Sten Lundin (brukarpanelen egen erfarenhet) 

Jenny Wetterling (brukarpanelen egen erfarenhet) 

 

Tema: Trygghet och säkerhet för patienter 

 

FRÅGOR 

Hur nås politiker och högsta tjänstemän av information om nya metoder såsom "Safe 
wards" – hur rapporterar ni vidare till de som fattar besluten? 

Svar: Jag (Veikko Peltp Piri) har kontakt med politikerna här i Örebro. Vi har också varit i 
kontakt med riksföreningarna för psykiatrisjuksköterskor och skötare. SKR, Socialstyrelsen 
och JO har deltagit i våra seminarier om Safewards. Jag och Anna Björkdahl åker till regioner 
som visar intresse för att föreläsa. Vi ser också till att skicka pressmeddelanden runt 
Safewards.  
 

På nätet har vi en hemsida och en Facebook-grupp: "Trygg och meningsfull psykiatrisk 
heldygnsvård". Ni får gärna var med där och sprida den i era kretsar:  

https://safewardssverige.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/groups/2279583152308755  

Ju fler som sprider information, desto fler får veta om Safewards.    
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Varför finns inte oberoende ombud som kan stötta och hjälpa patienter inom 
rättspsykiatrin att driva sina ärenden? (Något mer än endast en jurist som närvarar vid 
förvaltningsrätten.) Finns det förslag på instans som skulle kunna skapas för att göra det 
bättre för patienter? 

Svar: Oberoende ombud för patienter inom rättspsykiatrin vore ett utmärkt förslag då de 
neutrala personliga ombuden oftast ej räcker till för patienter i rättspsykiatrisk vård. Många 
kuratorer gör ett bra jobb, dock är de anställda av kliniken. Det vore bra om man kunde finna 
en form för oberoende stöd som ibland också kunde samverka med det juridiska ombudet. 

 

 

Hur kan man som patient få hjälp om vårdgivaren är den som inte följer vårdplanen som 
upprättats – vart vänder man sig? 

Svar: I första hand bör du vända dig till Patientnämnden, som är en fristående och opartisk 
instans som kan hjälpa till att få dina klagomål eller synpunkter besvarade av vårdgivaren. 

Man kan också vända sig till högsta ledningen för kliniken och även till politiker i sin region 
för att väcka opinion. I Sverige finns även IVO, JO, DO m.fl. 

Man kan också börja med att prova att vända sig till enhetschefen. Fungerar inte det kan 
man gå vidare och vända sig till Patientnämnden m.fl. 

 

 

Om man som patient upplever att kommunen försöker förhala sitt uppdrag att t.ex. ordna 
med boende inför utskrivning – vilka rättigheter har man att få hjälp och vad kan man 
göra? 

Svar: Det viktigaste av allt är att få ett skriftligt beslut från kommunen. Kommunen är skyldig 
att rapportera till IVO om en beviljad insats inte verkställts inom tre månader. Kommunen 
ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut tills beslutet är verkställt eller avslutat av 
annan anledning. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid kan IVO 
ansöka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten. Ett sådant beslut kan 
alltså göra att kommunen blir skyldig att betala en avgift om de inte lyckas verkställa 
beslutet. En sådan skyldighet kan leda till att kommunen skyndar på arbetet med att få fram 
det du fått beslut att få. 
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Man bör påtala det i förvaltningsrätten. Man kan även försöka få Socialstyrelsen att 
uppmärksamma sådana situationer. Kommunen ska enligt lag ta hand om alla sina 
medborgare. 

 

 

Vad är skillnaden på personligt ombud och stödperson? 

Svar: Alla personer som är intagna i psykiatrisk, rättspsykiatrisk eller smittskyddstvångsvård 
har laglig rätt till en stödperson. En stödperson fungerar som en medmänniska för personer 
som är i tvångsvård, det är någon att prata med som står helt fri från vården. 

Du har inte en rätt till ett personligt ombud. Det finns inte heller i alla kommuner. Du måste 
därför kontakta din kommun för att se om det finns personliga ombud där du bor. Personligt 
ombud är en person som tillhandahåller information om vård, rättigheter och möjligt stöd till 
personer som är över 18 år och som har psykiatrisk funktionsnedsättning eller 
återkommande psykisk ohälsa. 

Det personliga ombudet arbetar på uppdrag av den enskilde och är helt fristående från andra 
myndigheter. 

Det personliga ombudet jobbar för att stötta den enskilde individen som ofta har många 
kontakter med vården, socialtjänsten, rehabiliteringen eller andra samhällsaktörer och blir 
lite som en personlig samordningscentral. 

Ett personligt ombud är en neutral tjänsteman som direkt kan verka för att få rätt och ditt 
ärende gentemot olika myndigheter prövade och utredda. Stödperson är en lekmannaroll 
som kan vara nog så betydelsefull för individen. Samtalskontakt, fika, utflykter, kunna bryta 
tristess och få göra aktiviteter. 

Man kan beskriva det som att skillnaden på ett personligt ombud och en stödperson är att 
det personliga ombudet mer ska stötta i juridiska frågor och angående vården, medan en 
stödperson mer ska finnas där som en vän och ett medmänskligt stöd. 

 

 

Rättspsykiatrin är en verksamhet som kostar mycket pengar för samhället. Många som 
vårdas i slutenvården blir kvar längre än vad som kanske skulle behövas p.g.a. att det är 
svårt att ordna med boende på utsidan. Vad skulle behöva förändras för att förbättra 
detta? 
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Svar: Det är oetiskt sätt att hantera problemet, troligen även olagligt eftersom det bryter 
mot de konventioner som Sverige undertecknat, t. ex. Konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning och mänskliga rättigheter. Lagen måste anpassas till de 
konventioner som vi ska leva upp till.   

En översyn av lagar och ansvar för stat, region och kommun att se till att lagar och ansvar 
efterföljs. Att samverkan är god mellan myndigheterna samt att hemkommunen alltid i 
grunden har intresse av och sköter kontakten med sin kommunmedborgare. Ett vitesprogram 
borde införas om kommunen brister och struntar i lagen och sin kommunmedborgare. 

 

 

Hur kan man få vara med och påverka individuella planeringar för patienten som anhörig? 

Svar: Du som anhörig behöver genom din närstående få ett medgivande/samtycke att få 
deltaga och få info. Kliniken/avdelningen skall vara tydliga och ange hur du kan deltaga i 
vårdplaneringar. 

Som anhörig kan man egentligen vara med och påverka och stötta i allting så länge 
patienten har gett sitt medgivande. Ett ypperligt forum är att vara med på vårdplanering och 
SIP (samordnad individuell plan).  


