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Inspektionen för vård och omsorg 

 

 

NSPH:s yttrande över Inspektionen för vård- och omsorgs förslag 

till föreskrifter om chefsöverläkares skyldigheter avseende vissa 

åtgärder inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskvård 

 

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) är en organisation som samlar patient-, 

brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. NSPH har idag 13 

medlemsorganisationer. Dessa är RFHL, RSMH, Riksförbundet Attention, Sveriges 

Fontänhus, Riksförbundet Balans, Schizofreniförbundet, Frisk & Fri, SPES, SHEDO, 

Suicide Zero, Svenska OCD-förbundet, ÅSS och FMN.  

Bland organisationerna finns barn, unga och vuxna med exempelvis autism, adhd, bipolär 

sjukdom, ångestproblematik, depressioner, utmattningssyndrom, självskadebeteende, 

ätstörningar, missbruk, kommunikations- samt språkstörningar. Att man har flera olika 

diagnoser är vanligt. Även många anhöriga, exempelvis syskon, vänner och 

vårdnadshavare, till ovan nämnda personer är medlemmar. 

NSPH är positiva till myndighetens förslag vars övergripande mål är att stärka vårdtagarnas 

fri- och rättigheter samt att bidra till enhetlig tillämning av gällande regelverk. Vi ser 

mycket positivt på förslagen som syftar till att ge IVO bättre förutsättningar att följa upp 

användningen av tvångsåtgärder och få in de uppgifter som är nödvändiga för att utöva en 

effektiv och systematisk tillsyn.  

NSPH välkomnar reglering av underrättelse- och uppgiftsskyldighet även under 

kvarhållning samt hur ofta uppgifter ska lämnas till IVO när tvångsåtgärder pågår under 

längre tid. Vi ser en stor fördel i att blanketterna formulerats på ett sätt som bättre 

korresponderar med lagtext samt att specifika blanketter för tvångsåtgärder mot barn tas 

fram. Vi föreslår dock att blanketterna kompletteras med fråga om information om rätten att 

överklaga har givits muntligen, skriftligen, eller både och.  

Den tvångsvårdsenkät som Civil Right Defenders i samarbete med bland annat NSPH 

gjorde år 2020 visar på bristande tillgång till information, bland annat om hur en kan 

överklaga beslut. En majoritet av respondenterna uppgav också att de inte fått tillgänglig, 

individuellt anpassad information om sina rättigheter när de var intagna för tvångsvård. 

Den höga andel respondenter som beskrivit brister i informationsgivningen i kombination 

med den lilla andel som faktiskt överklagat beslut bör uppmärksammas och leda till 

åtgärder. Sverige har vid upprepade tillfällen fått kritik från såväl FN:s som Europarådets 

tortyrkommittéer för att personer som berövats sin frihet inte får information om sina 

rättigheter på det sätt som framgår av Sveriges internationella förpliktelser. Genom att 
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komplettera blanketterna med en fråga om i vilken form information om rätten att 

överklaga har givits, ges IVO bättre förutsättningar att agera för att stärka dessa rättigheter. 
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