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Remiss: Från delar till helhet – tvångsvården som en del av 
en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja (SOU 
2023:5)  
 
Från: Socialdepartementet  
 
Innehåll: Samsjuklighetsutredningen (S 2020:08) har haft regeringens uppdrag att föreslå 
hur samordnade insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan säkerställas för 
barn, unga och vuxna personer med samsjuklighet i form av missbruk och beroende 
och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd.  
 
I sitt slutbetänkande, Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en 
sammanhållen och personcentrerad vårdkedja, föreslår Samsjuklighetsutredningen hur 
en ny tvångsvårdslagstiftning ska utformas när det gäller personer som har skadligt bruk 
eller beroende. Utredningen pekar bland annat ut tre principer för inriktningen på de 
förslag om tvångsvård för skadligt bruk eller beroende som den lämnar:  

1. Tvångsvård för skadligt bruk eller beroende ska ges samordnat med annan 
psykiatrisk vård och vara en del av en sammanhållen och personcentrerad 
vårdkedja.  

2. Tvångsvård ska användas för att förhindra dödsfall och allvarlig sjukdom. 
3. Verksamheter som bedriver heldygnsvård med tvång ska vara i ständig 

utveckling för att göra vården så trygg och meningsfull som möjligt. 

Ett av huvudförslagen i betänkandet är att tvångsvård för skadligt bruk eller beroende 
ska ges enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, förkortad LPT, på en 
sjukvårdsinrättning som drivs av regionen. Det innebär att LVM upphör och att Statens 
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institutionsstyrelse (SiS) inte längre ska ha uppdraget att bedriva tvångsvård för vuxna 
personer med skadligt bruk eller beroende. 

Förfrågan om synpunkter: Socialdepartementet efterfrågar synpunkter på samtliga 
förslag i betänkandet. Sammanfattning av utredningens analys, överväganden och 
förslag finns på s.19–53. De fullständiga förslagen redovisas i kap 6–9, från s.151 och 
framåt. Ni väljer självklart vilket eller vilka förslag ni vill ge synpunkter utifrån vad ni 
bedömer är relevant.  

Remissunderlag: Se bifogade dokument i e-post. 

Förbundet önskar få era synpunkter senast tisdagen den 23 maj 2023. 

Förbundet planerar också ett remissmöte via Teams onsdagen den 26 april 2023 kl. 
14.00-15.30 för alla intresserade föreningar och medlemmar. Detta framför allt med 
anledning av förslaget att SiS inte längre ska ha uppdraget att bedriva tvångsvård för 
vuxna personer med skadligt bruk eller beroende, vilket starkt påverkar förbundets 
medlemmar som arbetar på SiS-hemmen om det genomförs.  

Ärendet handläggs av Per Johansson, utredare på förbundskansliet, som också kan 
besvara eventuella frågor om remissen: Per.Johansson@psykologforbundet.se 

Era remissvar skickas till: post@psykologforbundet.se 

 

Med vänlig hälsning, 

Sveriges Psykologförbund 
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