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Remissvar: Psykiatrin och lagen – tvångsvård, 
straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)  

Vårdföretagarna, som är en arbetsgivar- och branschorganisation för privata 

vård- och omsorgsgivare, vill härmed lämna våra synpunkter på 

ovanstående remiss. Vi avgränsar våra synpunkter till den del som rör 

kapitel 22 i utredningens betänkande om annan huvudman än landstingen 

och Rättsmedicinalverket ska få bedriva psykiatrisk tvångsvård. 

Psykiatrisk tvångsvård griper in i den enskilda patientens 

grundlagsskyddade fri- och rättigheter och kan innebära djupt 

integritetskränkande åtgärder. Vi delar utredningens analys att den 

psykiatriska tvångsvården därför har en särställning i psykiatrin.  

 

Enligt utredningens genomgång kan det inte uteslutas att en privat aktör 

skulle kunna få ansvar för utförandet av psykiatrisk tvångsvård och 

tvångsåtgärder. Utredningen menar att det är mer oklart om det också är 

möjligt att överföra rätten att fatta beslut om tvångsvård till en privat 

vårdgivare. Utredningen gör bedömningen att frågan om psykiatrisk 

tvångsvård ska kunna bedrivas av annan än landstingen och 

Rättsmedicinalverket behöver utredas ytterligare innan förändringar av 

nuvarande ordning kan genomföras. 

 

Vårdföretagarna förordar att regeringen fortsätter att utreda frågan om 

huruvida en privat aktör skulle kunna bedriva tvångsvård inom psykiatrin. 

Vi instämmer i utredningens uppfattning att begreppet myndighetsutövning 

inom hälso- och sjukvården behöver analyseras närmare. Ett viktigt skäl att 

fortsätta utreda frågan är att det i landsting och regioner finns ambitioner om 

att fortsätta utveckla vårdvalen inom den specialiserade sjukvården.  
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Om landsting inför vårdval i den slutna psykiatriska vården, eller lägger ut 

verksamheten på entreprenad, skulle det för patienten kunna finnas fördelar 

med att vårdgivaren också kan bedriva tvångsvård. Om patientens tillstånd 

förvärras, så att tvångsåtgärder blir nödvändiga, skulle patienten på så sätt 

kunna få en sammanhållen vård hos en och samma vårdgivare. 
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