Psykiatrisk vård oberoende
av patientens vilja och
information om patientens
rättigheter

Vad är psykiatrisk vård
oberoende av
patientens vilja?
Vård oberoende av vilja innebär att du vårdas på ett psykiatriskt sjukhus trots att
du inte själv vill det.
Syftet med vården är att hjälpa dig och att du fortare ska bli frisk. Du blir omsorgsfullt omhändertagen, och du får lika god vård som patienter som vårdas
frivilligt.

Denna broschyr riktar sig till dig
som vårdas eller har fått psykiatrisk vård oberoende av din vilja.
Broschyren innehåller nyttig information även för dina närmaste.
Nedan kan du läsa om situationer
där du kan behöva vårdas oberoende av din vilja, och dina rättigheter under vården.

När behövs vård
oberoende av
patientens vilja?

Vård oberoende av egen vilja grundar sig på mentalvårdslagen.
Läkaren är skyldig att se till att du tas in för vård, om du lider av en
allvarlig psykisk störning som kan behandlas, men om du själv – på
grund av din sjukdom – inte inser dig behöva vård eller inte är förmögen att söka vård.

Vård oberoende av din vilja är möjlig endast då:
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du lider av en allvarlig psykisk
störning, och din verklighetsuppfattning är märkbart störd
(psykos); och

din sjukdom utan sjukhusvård
skulle förvärras eller äventyra
din egen eller andra människors hälsa eller säkerhet; och

3
inga andra mentalvårdstjänster kan tillämpas eller räcker
till.

Beslut om vård oberoende av din vilja kan endast fattas om
alla tre förutsättningar blir uppfyllda. En person under 18 år
kan bli intagen för vård oberoende av sin vilja på grund av allvarlig psykisk störning, även om han eller hon inte är psykotisk.

Förutsättningarna för vård oberoende av vilja bedöms aldrig av
endast en person. I beslutet om vården deltar:

Remitterande läkaren som
inte arbetar på sjukhuset och
ofta är en hälsocentralläkare
• observationsremiss (M1)

Läkaren som beslutar om
intagning på sjukhus för
observation

Läkaren som skriver utlåtandet om observationsperioden
och föreslår vård oberoende
av din vilja
• observationsutlåtande (M2)

Överläkaren som fattar
det egentliga beslutet om
vården
• beslut om intagning för
vård (M3)

Beslutet om förordnande till vård grundar sig på en omsorgsfull undersökning under observationsperioden. Din egen åsikt blir även utredd före beslutet.
Observationsperioden på sjukhuset kan pågå i högst fyra dagar efter intagningen har börjat. I
slutet av observationsperioden uppgörs ett observationsutlåtande, där det klargörs om förutsättningarna för vård oberoende av din vilja blir uppfyllda. Av överläkarens skriftliga beslut framgår på
vilka grunder du har blivit intagen för vård oberoende av din vilja. Du får beslutet för kännedom.
Även en patient som vårdas frivilligt på ett psykiatriskt sjukhus kan tas in för observation och vid
behov förordnas till vård, om patientens tillstånd försämras så att han eller hon inte själv inser att
vården är nödvändig och vill avbryta den.
Ditt hälsotillstånd observeras under vården, och när förutsättningarna för vård oberoende av din
vilja inte längre föreligger, blir den avslutad.

Vård oberoende av vilja kan pågå i högst tre månader. Om vårdtiden behöver vara längre, men
samförstånd med dig inte kan nås, bedöms förutsättningarna för vård oberoende av din vilja på
sjukhuset på nytt. I ett sådant fall ska sjukhuset
ordna dig möjlighet att av en utomstående och i
förhållande till det behandlande sjukhuset oberoende läkare få en bedömning och ett utlåtande
om huruvida förutsättningar för förordnande till
vård oberoende av vilja fortfarande föreligger. Du
har också rätt att vägra delta i den utomstående
bedömningen. Den utomstående läkarens bedömning är inte bindande för den läkare som ger
observationsutlåtandet och inte heller för den läkare som fattar beslutet, men de synpunkter som
framförs i bedömningen ska beaktas när beslutet
fattas. Du kan också begära denna utomstående
bedömning av en läkare som du själv valt under
den tid vården pågår, även innan maximitiden
på tre månader har gått ut. Du svarar dock själv
för kostnaderna för den bedömning som du själv
ordnar.

Patientens rättigheter gäller även dig
Alla patientens rättigheter gäller också under vård oberoende av vilja:
•
•
•
•
•

rätt till god vård och respektfullt bemötande
rätt att delta i behandlingen av frågor som gäller din vård
rätt att få uppgifter om vården
rätt att läsa dina egna journalhandlingar
rätt till att dina patientuppgifter inte överlämnas till
utomstående utan ditt tillstånd.

Vid intagningen eller under vistelsen på sjukhuset blir
du tillfrågad om vem sjukhuset får lämna uppgifter om
dig. Om du vill kan du utse en närstående person att
delta i frågor om din vård i situationer då du inte själv
kan.
Sjukhuset har instruktioner för att garantera en lugn
och trygg vårdmiljö. Läs instruktionerna för din avdelning. En patient får inte störa det lugn som de övriga
patienterna behöver för att tillfriskna.

Din självbestämmanderätt kan begränsas
Patienten som får vård oberoende av sin vilja har ofta nedsatt omdöme på grund av sin sjukdom.
Därför tillåter lagen begränsning av patientens egen beslutanderätt.
Din självbestämmanderätt får dock inte begränsas mer än vad som är nödvändigt av säkerhetsskäl eller för behandling av sjukdomen.

Personalen kan ha rätt att:
•
•
•
•
•

•

begränsa din rörelsefrihet utanför avdelningen
begränsa dina kontakter till människor utanför
sjukhuset
omhänderta din egendom
granska din egendom eller försändelser som är
adresserade till dig
kontrollera att du inte har föremål eller medel
i dina kläder eller på kroppen som kan äventyra din egen eller andra personers hälsa eller
säkerhet
ge dig medicinskt ändamålsenlig vård, om
denna vård är nödvändig för att inte din egen
eller andra personers hälsa eller säkerhet ska
äventyras allvarligt.

Personalen kan ha rätt att flytta dig till ett
avskilt rum. Detta kallas isolering. Isolering
är möjlig endast då:
•
•

•

ditt beteende eller dina hotelser gör det sannolikt att du kan skada dig själv eller andra; eller
ditt beteende försvårar de övriga patienternas
vård eller äventyrar din egen säkerhet eller kan
förväntas leda till betydande skador på egendom; eller
personalen är tvungen att isolera dig av något annat tungt vägande skäl, som en del av
vården.

Om ditt beteende är så våldsamt att du riskerar att skada dig själv eller andra, har personalen rätt
att binda dig med bälten i sängen för att lugna situationen. Detta kallas isolering med spännbälten.
Beslutet att begränsa din självbestämmanderätt fattas alltid av läkare. Varje begränsning kräver
ett separat beslut. Om vårdpersonalen blir tvungen att skyndsamt begränsa din bestämmanderätt, ska en läkare tillkallas omedelbart. Begränsningarna ska upphävas genast när ditt tillstånd
tillåter det. När situationen lugnat sig ska personalen gå igenom begränsningarna med dig.

Vad kan du göra om
du inte samtycker
om din vård?

Om du är missnöjd över beslutet om intagningen för vård oberoende av din vilja, har du
rätt att överklaga beslutet hos förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolen är den
enda instansen som kan ändra ett beslut om
vård oberoende av patientens vilja. Besvärsskriften ska lämnas in till domstolen inom 14
dagar från det att du har fått det skriftliga
beslutet för kännedom. Beslutsblanketten
innehåller anvisningar om hur du överklagar
beslutet.
Om du anser att din egendom har omhändertagits eller din rätt till kontakter utanför

sjukhuset har begränsats utan grund, kan du
överklaga beslutet hos förvaltningsdomstolen.
Om du är missnöjd över vården eller det
sätt på vilket du har blivit bemött, är det
snabbaste sättet att reda ut ärendet att
diskutera med personalen. Det är bättre
att göra det medan vården ännu pågår,
eftersom det då är lättast att få klarhet i
vad som hänt. Om diskussionen inte leder
till önskat resultat har du rätt att göra en
skriftlig anmärkning till den ansvariga chefen för sjukhuset.

Om du anser att du inte har fått tillbörlig vård
eller att personalen har handlat fel och diskussion eller anmärkning inte för saken vidare, kan du lämna in ett klagomål till regionförvaltningsverket.
Du kan också rikta ett klagomål till riksdagens
justitieombudsman eller justitiekanslern.
Sjukhusets personal ska ge dig råd om vad du
kan göra om du är missnöjd över beslutet om
vård oberoende av din vilja, den vård du fått
eller det sätt på vilket du blivit bemött i under
vården. Patientombudsmannen ska ge dig
information, hjälpa dig att skriva en anmärkning och berätta hur du ska göra om du vill
anföra klagomål eller framställa anmärkning.
För rättegångsförhandlingar kan du få ett
rättegångsbiträde.

Viljeyttring om
psykiatrisk vård

I en viljeyttring om psykiatrisk vård kan du berätta hur du vill bli behandlad om du på nytt blir intagen för vård oberoende av din vilja. Du kan
till t.ex. uppge vilka metoder som hjälper dig bäst om du är agiterad eller
ångestfylld. Viljeyttringen kan säkra att dina önskemål beaktas i situationer
då du inte kan uttrycka dem själv.
Det är bättre att uppgöra viljeyttringen med hjälp av läkare eller skötare.
Den undertecknade viljeyttringen blir kvar hos dig. Ge den gärna till dina
närstående för kännedom.
Med ditt tillstånd kan en kopia av viljeyttringen bifogas till journalhandlingarna.
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• Patientens självbestämmanderätt

Det ursprungliga manuskriptet till broschyren har skrivits av doktor i
hälsovetenskaper, docent Lauri Kuosmanen och hans stödgrupp.

