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Remiss. Otillåten egendom och hot inom den
psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska
vården
Region Skåne har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på remiss
”Otillåten egendom och hot inom den psykiatriska tvångsvården”
(S2017/01566/FS) och önskar framföra följande:
Det är positivt att Socialstyrelsen har utrett och föreslagit åtgärder för att
förhindra dels att otillåten egendom förs in på inrättningar för sluten
psykiatrisk tvångsvård och sluten rättspsykiatrisk vård dels att patienter som
ges sådan vård hotar eller företar straffbelagda gärningar mot personer
utanför vårdinrättningen.
Problemen kring dessa frågeställningar har lyfts av i första hand den
rättspsykiatriska vården men även av den psykiatriska tvångsvården.
I rapporten har socialstyrelsen vägt behovet av allmän kontroll av
försändelser och allmän inpasseringskontroll mot nackdelarna beträffande
bland annat respekt för individens integritet och hänsyn till vårdmiljö enligt
principen om rimlig proportion till syftet.
Region Skåne delar Socialstyrelsens bedömning att införandemöjligheten att
använda dessa tvångsåtgärder står i rimlig proportion till syftet att
upprätthålla en säker, trygg och god vård inom rättspsykiatrin i de fallen det
bedöms nödvändigt. Vi instämmer i att detta kan öka förutsättningarna för
att förebygga hot och våldsincidenter och att vården därmed blir säkrare.
Möjligheten att förhindra införsel av narkotika förbättrar förutsättningarna
för framgångsrik behandling.
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Vi håller med om att möjliga negativa konsekvens av allmän
inpasseringskontroll vid rättspsykiatriska enheter med säkerhetsklass 3
måste utvärderas i fall denna införs.
Region Skåne ansluter sig till rapportens slutsats att det inte finns rimlig
proportionalitet i att införa motsvarande åtgärder inom den psykiatriska
tvångsvården på enheter med säkerhetsklass 3. På dessa enheter finns oftast
en blandning av frivilligt och tvångsvårdade patienter, inte sällan med en
majoritet av frivilligt vårdade. I den psykiatriska tvångsvården bedömer vi
att den negativa påverkan på tillit, autonomi och vårdmiljön och därmed
förutsättningarna för framgång i behandlingen i de flesta fallen skulle
överskugga eventuella positiva effekter. Möjligheten till allmän
inpasseringskontroll bör därför begränsas till enheter med förhöjd
säkerhetsnivå och kontroll av försändelser enbart ske efter individuella
beslut.
Region Skåne delar rapportens slutsats att myndighetspost med hänsyn till
patientens rättssäkerhet även fortsättningsvist ska vara undantaget från
granskning.
Region Skåne har inga invändningar mot föreslagna ändringar i Lag om
psykiatrisk tvångsvård och Lag om rättspsykiatrisk vård.
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