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Återföring 

 

Nedgång av förordnanden av stödpersoner 

Ärendet 

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 27 september 2011 ett 

principärende rörande nedgång av förordnande av stödpersoner. 

Patientnämndes förvaltning framförde att det skett en anmärkningsvärd 

minskning av antalet ansökningar om och förordnanden av stödpersoner 

under 2010 jämfört med 2009 och att det skett en ytterligare minskning 

under första kvartalet 2011. Ansökan om och förordnande av stödpersoner 

är reglerad i lag, där det framgår en skyldighet för den chefsöverläkare som 

ansvarar för den tvångsintagna personens vård, att så snart tillståndet med-

ger, se till att denna upplyses om rätten att få en stödperson. Vidare ska 

chefsöverläkaren anmäla till patientnämndens förvaltning när det finns skäl 

att utse en stödperson. Minskningen av förordnanden kan bero på vårdti-

derna vid tvångsvård blivit kortare. En annan är att vården glömmer att in-

formera patienten om rätten till en stödperson under pågående tvångsvård. 

Efter det att patientnämndens förvaltning tillskrivit samtliga verksamheter 

som bedriver tvångsvård med begäran om skriftlig redovisning hade det 

skett en markant ökning av antalet förordnanden. Svaren från berörda 

verksamheter visade att man tagit till sig förvaltningens information och 

därigenom förändrat sina rutiner och egenkontrollen.  

Patientnämndens förvaltning såg positivt på utvecklingen med att antalet 

anmälningar och förordnanden av stödpersoner ökade och att berörda 

verksamheter tagit till aktuell information och förbättrat egenkontrollen. 

Patientnämndens förvaltning skulle framöver bevaka den fortsatta utveckl-

ingen men vill också från vårdgivaren ha en redovisning hur man genom 

övergripande direktiv eller annat säkerställer fortsatt egenkontroll.    
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Patientnämnden beslutade att begära skriftlig återföring från styrelsen för 

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) avseende genomförda förbätt-

ringsåtgärder och effekterna av dessa senast den 31 december 2011. 

Återföring 

Biträdande sjukvårdsdirektören och chefläkaren för SLSO har i inkommen 

återföring beskrivet de förbättringsåtgärder som har vidtagits för att 

tvångsvårdade patienter ska får information om deras rättighet att få stöd-

person. 

Synpunkter 

Patientnämndes förvaltning är tacksam över de åtgärder som har vidtagits 

och kan notera att förordnande av stödpersoner har ökat den senare tiden. 

 

Förslag till beslut 

Nämnden föreslås besluta att 

- godta återföringen och avsluta ärendet med tjänsteutlåtande till styrel-

sen för Stockholms läns sjukvårdsområde 

- ge förvaltningen i uppdrag att översända ärendets tjänsteutlåtande och 

inkommen återföring till Hälso- och sjukvårds förvaltningen för känne-

dom. 
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