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Remiss ayseende vissa rattsliga fragor om vardintyg
Juiidislca fakulteten vid Uppsala universitet har genom remiss anmodats att
yttra sig i rubricerat arende. Falcultetsnamnden far• harmed lamna foljande
synpunkter.
Fraga
Finns det ett rattsligt utrymme for den legitimerade lakare som ska utfora den
sarskilda lakarundersokningen att ha andra lcontaktsatt med intygspersonen
an narvaro i samma fysiska rum? Sasom kontalct genom teknisk utrustning
for bild- och ljudoverforing.
Sammanfattning av Juridiska institutionens bedomning
Juridiska institutionen gor bedomningen att det rote (inns nagot utrymme for
att genomfora en lakarundersokning genom att enbart ha lcontakt med intygspersonen via teknisk utrustning. Bedomningen tar sin utgangspunlct i de
omfattande rattssakerhetskrav som ar forenade med omhandertaganden av
patienter for psykiatrisk tvangsvard. Varken Socialstyrelsens remiss eller
HSL-FS 2018:54 namnei• de manskliga fri- och rattighetei• som aktualiseras
vid psylciatrisk tvangsvard. Juridiska institutionen betralctar dock rattighetsperspektivet som centralt vid toikningen av regler gallande rattighetsbegransningar.
Psykiatrisk tvangsvard ur ett rattighetsperspektiv
Juridiska institutionen vial inledningsvis understiyka att fragor om psykiatrisk tvangsvard ar starkt forlcnippade med en rad grundlaggande manskliga
fri- och rattigheter. Det handlar sarskilt om ratten att tacka nej till vardinsatser och ratten att slcyddas mot tvangsvisa omhandertaganden room halso- och
sjukvarden.
Av central betydelse ar ratten till privat- och familjeliv, sift hem och sin lcorrespondens enligt artikel 8 Europeiska konventionen om slcydd for de manskliga rattigheterna och de grundlaggande friheterna, EKMR.~ Det kan konsta'For en sainmai~stallning av praxis om rattigheten i en vardkontext, se Eui•opai•adets
guide om artikel 8 (2019), s 19 ff.
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texas att artilcel 8 EKMR ger en langtgaende raft for manniskor att tacka nej
till att bli patienter, lilcsom att to emot vard, behandling och att genomga lalcarundersokningar. Artilcei 8 EKMR sicyddar desstrtom var och en fi~an intrang i hemmet.
Ratten att tacka nej till psykiatriska lakarundersokningar anses vidare falla in
under skyddet i 21cap. 6 § RF mot perh~ingade lc~oppsiiga ingrepp. For att en
lakarundersolcning slca betr•aktas som frivillig — i motsats till patvingad —
krays att patienten lamnar ett informerat samtycke till atgarden.2 I~•avet pa
samtycke och ratten till information regleras numera mycicet tydligt i patientlagen (2014:821). Generelit anges att patientens sjalvbestammande och integritet ska respekteras (41cap. 1 § patientlagen).
De vardintyg som har ar i fi~aga kan laggas till grund for beslut om psykiatrisk tvangsvard, dvs. intagning pa en sjukvardsinrattning for psykiatrislc heldygnsvard. Ett sadant frihetsberovande aktualiserar slcyddet mot frihetsberovanden i 2 kap 8 § RF lilcsom ratten till frihet i artikel5 EKMR. Namnda
rattigheter ar dock inte absoluta utan kan begransas under visa foiutsattningar.3 ISverige uppstalls dessa forutsattningar i lagen (1991:1128) om
psykiatrislc tvangsvai•d, LPT. Frihetsberovandets laglighet ska provas av
domstol enligt 2 kap 9 § RF och art 5.1 e EKMR i den ordning lagen foreslcriver. De sarskilda lc~av som stalls pa handlaggningen i mal om psykiatrisk
tvangsvard lilcsom ramarna for forvaltningsdomstolarnas provning framgar
av LPT.
Rattsliga krav pa vardintyg som en del av skyddet for manskliga fri- och
rattigheter
Det kan konstateras att forutsattningarna for att besluta om psykiatrislc
tvangsvard ar saval materiella som formella. Bland de formella kraven (inns
regler om vardintyg i LPT, vilka Socialstyrelsen redogor for i i~emissen. Rattighetsperspelctivet names dock inte viiket Juridislca institutionen betralctar
som en brist.
De rattsliga ramarna for ear och hur lakarundersolcningar far och box genomforas for att slcriva ett vardintyg maste tolkas i ljuset av att undersolcningarna
kan innebara att gzundlaggande fri- och rattigheter begransas. Rattighetsbegransande insatser, i detta fall lakaiundersokningar utan samtycke, forutsatter
lagstod villcet aterfinns i LPT. Reglerna slca tollcas och tillampas strikt samt i
enlighet med reglernas andamai. Ur ett rattighetsperspelctiv ar andamalet med
reglerna om vardintyg att begransa utrymmet for halso- och sjukvardspersonal att genomfora psykiatriska lalcailmdersokningar utan samtycice, men
~ Se vidal•e Elisabeth Rynning, Samtycke till medicinsl< vard och behandling: en
i•attsvetenskaplig studie, 1994.
3 For en redogoi•else av dessa se Moa Kindsti•om Dahlin, Psykiatriratt: intressen,
rattigheter och principer, Jure forlag, 2014.
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ocicsa att genom lci•av pa bl.a. lalcarlegitimation uppstalla lcrav pa att de
undei•solalingar som ligger till grund for ett vardintyg uppnar en godtagbar
kvalitet. I sammanhanget kan namnas kravet i 6 kap. 10 § patientsakerhetslagen (2010:659) pa att den som i sin yrlcesverksamhet inom haiso- och sjulcvarden utfardar ett intyg om nagons halsotillstand eller yard ska utforma det
med noggrannhet och omsorg. Av nu aktuella HSLF-FS 2018:54 fi~amgar av
6 kap. 1 § att intygsutfardaren vid sin bedomning endast slca uttala sig om
sadana forhallanden som han eller hon har tillracklig kannedom om och intygsutfardaren ska beakta den betydelse som intyget kan fa i rattsliga sammanhang.
Juridislca institutionen vill betona att den langtgaende rattsliga betydelse som
ett vardintyg har inte far underskattas. Utfaidande av ett vardintyg startar en
process gallande psylciatr•islc tvangsvard, dvs. ett beslut om frihetsberovande
som sedermera ska provas av domstol. En utvidgad tollcning av hur en lakarundersokning ska genomforas vid utfardande av vardintyg maste saledes
ifragasattas ur ett rattighets- och rattssakerhetsperspelctiv.
Att genomfora en psykiatrisk lakarundersokning i nagons hem
I sammanhanget will Juridiska institutionen ocksa papeka att remissen ror de
redan rattsligt komplicerade situationer dar lalcarundersokningar ska kunna
genomforas i potentiella patienters hem utan att nagot formellt beslut har
fattats om tvangsinsatser.
Om undersokningen inte kan utforas med patientens samtycke, far patienten
tas om hand for undersokning i syfte att skriva ett vardintyg. Beslut om sadant omhandertagande far endast fattas av en legitimerad lakare i allman
tjanst eller av en lalcare som enligt avtal med landstinget har till uppgift att
utfora undeisokningar for vardintyg (4 § 2 st. LPT). Det fimis vidare mojlighet for lalcaren att — om det(inns synnerliga skal — begara hjalp av polismyndigheten med transport for att kunna genomfora en undersolcning for vardintyg eller for att fora patienten till en sjukvardsiruattning sedan vardintyg har
utfaidats (47 § LPT).
For• att en lakarundersokning i hemmet inte slca betiaktas som rattighetsbegransande forutsatts att den sker fiivilligt for att den ska betralctas som tillaten, dvs. utan att inicralcta pa iattighetsslcyddet i artikel 8 EKMR. Bedomningen av vad som ar frivilligt i detta sammanhang ar emellertid forknippad
med svarigheter. Aven om den psykiskt sjuka person som ska undeisolcas gar
med pa att halso- och sjukvaz•dspersonal (och polis?) lcommer in i deras hem,
och att undeisokningen sker titan uttrycicliga protester maste utrymmet for att
samtycica till dylilca undersokningar pa ett iattsligt godtagbai~t Batt betraktas
som starlet begransat. Samtycket slca vara vericligt i den meningen att den
enskilde rote ska karma sig tvingad att samtycica. Bedomningssvarighetenia
gallande frivillighet/samtycice bestar darfor bl.a. i att de personer som lean
tanlcas vara i behov av psykiatrislc tvangsvard ocksa lean ha en hammad for-
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maga att to emot vilctig information. Kontexten innebar dessutom att det alltid firms ett overhangande hot om att polishamtning kan anvandas for att
transportera personen till sjukvardsinrattning for det fall hen inte tar emot
undersokningen fi•iviiligt. Ett sadant hot kan anses finnas oaysett om det ar
uttalat eller• ej.
I sammanhanget kan konstateras att lalcarundersolcningar i hemmet boz~ anvandas med forsiktighet. Det lean finnas ands per•soner i hemmet sasom
barn, foraldrar och ands anhoriga som av selcretesskal och ands skal inte
bor to del av det som sags mellan lakare och patient. Att genomfora dylika
undersokningar via lank vacker ytterligare fragor av rattslig relevans.
Lakarintygets betydelse i arenden om tvangsvard
Juridiska institutionen bedomer sammantaget att anvandningen av tekniska
losningar for att undersoka en patient pa distans i aysikt att utfarda ett vardintyg maste regleras tydligt i lag for att kunna accepteras, se 2 kap. 20-21 ~§
RF. Har ar det dock inte fraga om att lagstifta om nya regler som utokar mojligheten att genomfora lakarundersolcningar utan samtycke, utan om att tollca
de regler i LPT som redan existerar. Sadan tolkning ska ske restriktivt.
Juridiska institutionen ifragasatter gener•ellt lampligheten i att genomfora
lakarundersokningar i nagons hem och pa ett Batt som traditionelit inte brulcar
anvandas i situationer dar intyget kan ligga till grund for beslut om tvangsvard. Som Socialstyrelsen konstaterar ar det inte utrett huruvida det kan anses ligga inom ramen for vetenskap och bep~•ovad erfarenhet att genomfora
en psykiatrislc undersokning med lcontakt genom teknisk utiustning for bildoch ljudupptagning. Om metoden slca provas och utvarderas bor det inte goras i situationer dar psykiatrislc tvangsvard kan alctualiseras. Stallningstagandet foljer av de sarslcilda forutsattningar som uppstalls for rattighetsbegi~ansningar inom halso- och sjulcvarden.

Forslag till delta yttrande har upprattats av universitetsiektor Moa Kindstrom
Dahlin. Yttrande har pa delegation avgivits av Juridiska fakultetens dekanus
Mattias Dahlberg.
~~CG
Mattias Dahlberg
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