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Abstrakt 

På hösten 2018 riktades blickarna mot vården i Sverige. Inte vilken del av vården som helst 

utan den som berör två av de kanske mest utsatta grupperna i samhället, missbruksvården och 

psykiatrin. I kölvattnet efter Uppdraggransknings dokumentärer om Sanne beslutade 

regeringen att det behövdes en (ny) översyn av huvudmannaskapet vid samsjuklighet av 

missbruk och psykisk sjukdom. (Ny) är denna översyn eftersom Missbruksutredningen 2011 

lämnade över sitt slutbetänkande ”Bättre insatser vid missbruk och beroende” som pga. det 

höga antalet av samsjuklighet yrkade på ett lagförslag där Lag om vård av missbrukare i vissa 

fall (LVM) och Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) skulle bli en och samma lag. 

Regeringen avslog det yrkandet. Hur upplever läkarna, som möter dessa patienter dagligen, att 

det är att ha två huvudmän för den här patientgruppen? Uppsatsens syfte är att ta reda på hur 

specialistläkarna inom psykiatri och beroendevården på Vrinnevisjukhuset i Norrköping 

uppfattar gråzonen mellan LVM och LPT. Detta har gjorts genom intervjuer med läkare som 

arbetar på Beroendekliniken och på psykiatriska kliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. 

Uppfattningen bland läkarna är att det finns ett behov av ett bättre samarbete mellan de olika 

instanserna och att strukturerna för hur man ska ha detta samarbete måste vara tydligt. 

Läkarna anser att lagarna bör fortsatt vara åtskilda men att det kunde vara önskvärt med en 

och samma huvudman för att minska risken för att patienter hamnar mellan stolarna. 
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1) Inledning  

Introduktion 

Debatten om tvångsvård enl. LVM och samsjuklighet för personer med missbruksproblematik  

och psykisk ohälsa är högaktuell. Uppdraggransknings dokumentärer Vem kan rädda Sanne?1 

och Psykrevolten2 har väckt frågan till liv igen. Politiker på nationell nivå har återigen lyft 

frågan om det kanske är på tiden att det görs en översyn av lagstiftningen.3 LVM är en lag 

som kompletterar Socialtjänstlagen (SoL) och LPT i sin tur kompletterar Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL). 2011 blev den så kallade Missbruksutredningen färdig. Där lades 

förslaget om att sammanfoga LVM och LPT till en gemensam lag fram4. Förslaget fick inte 

stöd i Regeringen. Den 2 maj 2019 biföll Regeringen Socialutskottets motion om en översyn 

av huvudmannaskapet vid samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendesjukdom.5  

Personer som lider av psykisk störning och/eller missbruk ska i första hand vårdas frivilligt 

för sina besvär. För de personer som inte samtycker till vård i frivillig form kan tvångsvård i 

vissa fall tillämpas. De lagar som främst tillämpas är lag (1988:870) om vård av missbrukare i 

vissa fall (LVM) och lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT).  

Det finns både likheter och skillnader mellan de båda lagtexterna LVM och LPT och de är 

kopplade till olika huvudmän i samhället, kommunen respektive hälso- och sjukvården, men 

det är med tvång som vi vårdar personer enligt dessa lagar, alltså mot personens vilja. Ändå 

ser förfarandena för att bli vårdad med tvång olika ut. 

 Av de som vårdas enligt LVM uppfyller cirka 60 % kriterierna för en psykiatrisk diagnos. Av 

de patienter som vårdas enligt LPT har cirka 50 % kända missbruks- eller beroendeproblem.6 

Av dessa siffror kan vi konstatera att samsjukligheten mellan missbruk och psykisk störning 

är stor. Är det då, med tanke på dessa siffror på antalet personer med samsjuklighet, lämpligt 

att vården för dessa personer styrs av två olika lagar och av två olika huvudmän?  

                                                 

1 Uppdraggranskning, säsong 19, Vem kan rädda Sanne? utkom den 7 november 2018.  
2 Uppdraggranskning, säsong 20, Psykrevolten, utkom den 10 april 2019. 
3 Socialutskottets betänkande 2018/19 SoU15.  
4 SOU 2011:35. Missbruksutredningen. Bättre insatser vid missbruk och beroende: Slutbetänkande. 
5 www.riksdagen.se (hämtad den 7 maj 2019) 
6 SOU 2011:35. Missbruksutredningen. s. 532 

http://www.riksdagen.se/
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Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att belysa likheter och skillnader som finns i LVM och LPT. Belysningen 

ska ske utifrån specialistläkarnas inom psykiatri på Vrinnevisjukhuset i Norrköping synvinkel.  

• Hur ser specialistläkarna inom psykiatri på gråzonen mellan LVM och LPT? 

• Vilka svårigheter är inblandade i bedömningen av patienter som både lider av psykisk 

störning och missbruk när det kommer till tvångsvård? 

• Finns det likheter/skillnader i åsikter beroende på om läkaren har sin tjänst på 

psykiatriska kliniken eller på Beroendekliniken? 

Avgränsningar 

Det finns två andra tvångslagar som hänger samman med LVM och LPT, lag (1991:52) med 

särskilda bestämmelser av vård av unga (LVU) och lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård 

(LRV) men dessa två lagar ligger utanför ramen för denna uppsats. 

Disposition 

I kapitel 2 finns definitioner av centrala begrepp, sammanfattning av lagarna LVM och LPT 

samt teorier om styrning av offentlig verksamhet. Kapitel 3 beskriver den metod som 

uppsatsen baseras på. Kapitel 4 innehåller en sammanställning av de samtalsintervjuer som 

genomförts och i kapitel 5 återfinns slutsatser och diskussionsdelen som avslutar uppsatsen.  

2) Teori  
I det här avsnittet kommer det först att beskrivas tre begrepp som är viktiga för uppsatsen, 

missbruk, psykisk sjukdom och samsjuklighet. Dessa har i vardagligt tal lite diffusa 

definitioner, därför kommer det här att förklaras vad som menas med dem inom ramen för 

denna uppsats. Sedan kommer det en sammanfattning av lagarna LVM och LPT eftersom 

lagarnas innehåll inte är allmän kunskap, men behövs för att förstå utfallet och diskussionen i 

denna uppsats. Slutligen återfinns teori om implementering och närbyråkrater, som läkare 

anses vara samt en kort introduktion till Missbruksutredningen.    

Missbruk 

”Okontrollerad eller överdriven användning av något, vanligen alkohol, narkotika eller andra 

substanser med euforiserande effekter, men även till exempel mat”.7 Detta är 

                                                 

7 www.ne.se (hämtad den 7 maj 2019) 
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Nationalencyklopedins definition av missbruk. Det saknas, både i socialtjänstlagen 

(2001:453) (SoL) och i LVM en närmare definition av termen missbruk. Inom hälso- och 

sjukvården används de internationella diagnossystemen ICD-10 och DSM-IV. Enligt DSM-IV 

är missbruk:  

1. Upprepad användning av alkohol eller narkotika som leder till misslyckande att 

fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet.  

2. Upprepad användning av alkohol eller narkotika i riskfyllda situationer, exempelvis 

vid bilkörning eller i arbetslivet.  

3. Upprepade kontakter med rättsväsendet till följd av missbruket.  

4. Fortsatt användning trots återkommande problem.  

Ett av kriterierna ska vara uppfyllda under en tolvmånadersperiod för att det ska räknas som 

missbruk.8 En av förutsättningarna för tvångsvård enligt LVM är att en person lider av ett 

fortgående missbruk. Därför är definitionen viktig att reda ut. 

Psykisk störning 

I LPT finns inte någon definition av begreppet allvarlig psykisk störning men det räknas upp 

några olika störningar som kan räknas till begreppet i förarbetena. Några av dem är; tillstånd 

av psykotisk karaktär, demens, självmordstankar och svårartade personlighetsstörningar.9 

Nationalencyklopedin definierar psykisk störning; ”Tillstånd av psykisk ohälsa som drabbar 

personligheten, känslolivet och kognitionen (hjärnans förmåga att tänka och korrekt tolka 

sinnesintryck) och som orsakar lidande och funktionsnedsättning.”10 I hälso- och sjukvården 

definieras psykisk störning i olika klassificeringssystem till exempel ICD-10 och DSM-IV. 

För att en person ska kunna bli vårdad med tvång krävs också att denna psykiska störning är 

allvarlig.  

Samsjuklighet 

”Komorbiditet, samsjuklighet, förhållandet att en person har mer än en sjukdom samtidigt.”11 

För denna uppsats innebär det att en person lider av missbruk och samtidigt psykisk störning. 

Risken att drabbas av psykisk sjukdom är dubbelt så stor bland missbrukare som bland den 

                                                 

8 SOU 2011:35. Missbruksutredningen. s. 507-508 
9 Prop. 1990/91:58 s. 86 
10 www.ne.se (hämtad den 7 maj 2019) 
11 www.ne.se (hämtad den 7 maj 2019) 
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övriga befolkningen. Det är viktigt att samsjukligheten uppmärksammas eftersom 

följsamheten till behandling och utfallet av behandlingen sannolikt är sämre än för de som 

endast lider av missbruk eller psykisk sjukdom. Den som lider av samsjuklighet behöver 

vårdas för båda sina tillstånd, samtidigt.12 I Missbruksutredningens slutbetänkande 

redovisades att ungefär 60 % av de som vårdas enligt LVM också uppfyller kriterierna för 

någon form av psykisk diagnos. Av de som vårdas enligt LPT hade nästan 50 % kända 

problem med missbruk eller beroende.13 I denna uppsats är samsjuklighet när en person lider 

av psykisk störning och missbruk samtidigt. 

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 

Enligt § 4 LVM ska tvångsvård beslutas om: 

1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga 

lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk  

2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt SoL eller på något annat sätt, och 

a. Utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, eller  

b. Löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller  

c. Kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. 

 (Punkterna 1 och 2 måste vara uppfyllda samt minst en av delarna i punkt 3.) 

En utredning ska inledas av socialnämnden enligt 7 § LVM när nämnden fått information om 

att en missbrukare är i behov av vård och kan vara föremål för tvångsvård. Hur denna 

information ska komma till nämnden är inte specificerat i lagen utan lämnas öppen. Exempel 

på hur informationen kan komma till nämnden är genom socialtjänstens arbete, anmälan från 

anhörig eller annan enskild. Det finns anmälningsskyldighet för myndigheter som kommer i 

kontakt med missbrukare. Vård enligt LVM kan även inledas genom 13 § LVM, omedelbart 

omhändertagande av missbrukare. Socialnämnden ansöker om tvångsvård hos 

förvaltningsrätten om nämnden efter sin utredning anser att missbrukaren är i behov av sådan 

vård. Intagningsbeslutet tas alltså av förvaltningsrätten och kan överklagas av den enskilde. 

                                                 

12 Socialstyrelsens nationella riktlinjer 2019. s. 56 
13 SOU 2011:35. Missbruksutredningen. s. 532 
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Vid beslut om tvångsvård ska socialnämnden se till att beslutet verkställs. Vården kan inledas 

direkt på LVM-hem eller på sjukhus.14 

Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) 

3 § Tvångsvård enligt LPT får endast ges om patienten lider av en allvarlig psykisk störning 

och på grund av detta och sina personliga förhållanden i övrigt 

1. Har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt, 

eller 

2. Behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård (öppen 

psykiatrisk tvångsvård) 

Förutsättningarna för vård enligt LPT är utöver det som står ovan att patienten motsätter sig 

vård på frivillig väg. Vid övervägande enligt 3 § tas även hänsyn till om patienten utgör fara 

för annan.  

Ett krav för att tvångsvård ska kunna ske enligt LPT är att ett vårdintyg har utfärdats. Hur en 

vårdintygsbedömning ska initieras är inte angivet i lagen och kan därför initieras av till 

exempel en anhörig eller av hälso- och sjukvården. Vårdintyget ska alltid grunda sig på en 

läkarundersökning av den enskilde som gjorts i anslutning till att vårdintyget skrivs. 

Vårdintyg får endast skrivas av legitimerad läkare. Polisen har möjlighet att omhänderta en 

person och sedan föra den till en vårdinrättning där läkarundersökning kan ske. 

Läkarundersökningen som leder till vårdintyget får bara genomföras om det anses finnas 

skälig anledning. Vårdintyg får endast utfärdas om det finns sannolika skäl till att 

förutsättningarna för psykiatrisk tvångsvård är uppfyllda. Beslutet om intagning enligt 6 b § 

LPT görs av chefsöverläkaren på vårdinrättningen. Beslutet måste fattas inom 24 timmar från 

att patienten kom till vårdinrättningen. Vårdintyget som intagningsbeslutet grundas på får ej 

vara äldre än 4 dagar. Det får inte vara samma läkare som utfärdade vårdintyget som tar 

intagningsbeslutet. Chefsöverläkaren får, om denne anser det behövligt, ge tvångsvård i fyra 

veckor innan beslutet måste prövas i förvaltningsrätten. Intagningsbeslutet kan överklagas av 

patienten till förvaltningsrätten.15 

                                                 

14 Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. 
15 Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. 
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Implementering av lagarna 

Det finns olika anledningar till att de lagar vi har i Sverige är uppbyggda på olika sätt. I en 

ramlag som tex. HSL så ges övergripande politiska mål men detaljstyrningen, hur de olika 

målen i lagen ska efterlevas, överlåts åt (i detta fall) Socialstyrelsen som ger ut föreskrifter 

och allmänna råd och slutligen läggs även ansvar på verksamheterna att genomföra de 

politiska målen i HSL.16 LPT å andra sidan är skriven så att det inte finns så mycket 

tolkningsutrymme. Att man väljer att ha olika typer av lagar på det här sättet gör att 

personerna som ska implementera dem får olika mycket inflytande över utfallet.17 Förutom att 

det finns olika sätt att styra implementeringen med hjälp av hur tydlig eller otydlig 

implementeringen är finns det också olika tjänstepersoner som ska genomföra 

implementeringen. I denna uppsats fokuseras det på läkare och socialsekreterare eftersom det 

är de som har möjligheten att ta ett beslut enligt LPT eller en utredning som kan leda till ett 

LVM. Dessa tjänstepersoner kallas ofta för närbyråkrater. Det som är typiskt för en 

närbyråkrat är att hen har mycket kontakt med brukare/patienter. Närbyråkraten värnar om 

allas likabehandling men behovsanpassar också när det är möjligt och behov finns. För en 

närbyråkrat är det inte ovanligt att stå mitt emellan politikens önskan och brukaren/patientens 

önskan och närbyråkraten har ett ansvar gentemot dem båda. Närbyråkraten är dessutom i 

behov av att både brukaren/patienten och politiken tror på dennes professionalitet för att 

kunna utföra sitt yrke.18  

Förändra och samverka 

Specialisering inom läkaryrket är viktigt, precis som för andra yrkeskategorier, för utveckling 

och förbättring av verksamheten. Förkovran inom ett område innebär också att området blir 

mindre. Behovet av samverkan mellan de olika specialiseringarna ökar i takt med att vi till 

exempel får fler multisjuka äldre och ser mer samsjuklighet mellan till exempel missbruk och 

psykisk sjukdom. Men även om behovet av samverkan ökar så ökar inte den faktiska 

samverkan. Det finns idag knappt några incitament för att olika kliniker ska samverka med 

varandra kring patienter.19 Att det är svårt att samverka mellan specialiseringarna beror på att 

det är det naturliga förhållandet mellan dem. Konkurrensen är det som har lett fram till att vi 

                                                 

16 Blomqvist (red.), Vem styr vården? s. 28-29 
17 Vedung, Implementering i politik och förvaltning. s. 70-71 
18 Hysing och Olsson, Tjänstemän i politiken. s. 137-138 
19 Blomqvist (red.), Vem styr vården? s. 78-79 
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har olika specialiseringar. Det är tack vare avgränsningarna av uppgifter som vi har fått den 

ökade kunskapen.20  

Missbruksutredningen 

Den 24 april 2008 beslutade regeringen om direktiv och tillsättandet av en särskild utredare 

för att genomföra en översyn av den svenska missbruks- och beroendevården. Utredningen 

tog namnet Missbruksutredningen. Missbruksutredningens slutbetänkande ”Bättre insatser 

vid missbruk och beroende”21 behandlade bland annat problematiken kring tvångsvård och 

samsjuklighet mellan missbruk och psykisk sjukdom. Slutsatsen som drogs var att lagarnas 

samspel var rättsosäkert och det rekommenderade förslaget var att sammanfoga LVM och 

LPT till en lag.22 Regeringen bedömde att utredningen var oklar och svårtolkad. Därför 

gjordes inte någon sådan lagändring av tvångsvården.23 Vad som kan vara intressant att 

poängtera är att flera remissinstanser så som JO, Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen och 

Göta hovrätt ställer sig tveksamma till Missbruksutredningens förslag. Svensk förening för 

beroendemedicin och Svenska läkarsällskapet var däremot positiva till förslaget.24 

3) Metod  
Uppsatsen bygger på samtalsintervjuer med specialistläkare på Psykiatriska kliniken och 

Beroendekliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping (ViN). Beroendekliniken och 

psykiatriska kliniken på ViN har ett nära samarbete. Båda klinikerna ligger i psykiatrihuset på 

sjukhuset vilket gör det fysiskt enkelt att koordinera samarbete kring patienter. 

Läkarbemanningen på nätter och helger är gemensam för klinikerna och specialisterna från 

både Beroendekliniken och psykiatriska kliniken går då bakjour på dessa tider. Med tanke på 

det samarbete som finns mellan klinikerna tycker jag att det är intressant att se vad de olika 

specialistläkarna anser om gråzonen mellan LVM och LPT. 

Enligt Badersten och Gustavsson finns det inget enkelt svar på frågan om vad man som 

statsvetare kan jämföra, vad det är som bildar ett ”fall”. De anser att det beror på 

forskningsfrågorna och hur de är ställda. ”I princip kan man nog jämföra det mesta.”25 

                                                 

20 Blomqvist (red.), Vem styr vården? s. 85-86, 88 
21 SOU 2011:35. Missbruksutredningen. 
22 SOU 2011:35 Missbruksutredningen. s. 305-307 
23 Prop. 2012/13:77 s. 48 
24 Prop. 2012/13:77 s. 44-45 
25 Badersten och Gustavsson. Vad är statsvetenskap? : om undran inför politiken. s. 106-107 
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Denna uppsats är en kvalitativ studie. I studien kommer det att genomföras en 

respondentundersökning och där kommer jag att använda mig av samtalsintervjuer som är 

semistrukturerade. Jag vill med mina samtalsintervjuer ta reda på vad personerna som jag 

intervjuar tycker och tänker utifrån de frågor som jag ställer. Därför valde jag metoden 

samtalsintervjuer.26 Samtalsintervjuer används ofta när man vill förstå vad människor tycker 

och för att utforska hur människor uppfattar en viss sak.27 Vid dessa typer av intervjuer talar 

man om teoretisk mättnad. Teoretisk mättnad infaller när det inte längre framkommer nya 

intressanta infallsvinklar. När teoretisk mättnad är uppnådd behöver forskaren inte intervjua 

fler personer.28  

Urval 

När man genomför samtalsintervjuer av respondentkaraktär är inte huvudsyftet att kunna vara 

källkritisk eftersom det man önskar samla in är tankar och åsikter. Det finns tre allmänna råd 

att följa när man väljer sina intervjupersoner: välj inte så många, det bör vara personer som du 

inte känner och som inte är ”subjektiva” experter.29 Det finns fler principer för hur man bör 

tänka när man väljer sina intervjupersoner. Intensitet i urvalet handlar i det här fallet om att 

välja personer som i sin position besitter en viss kunskap som är relevant för 

undersökningen.30  

I detta fall var alla som blev intervjuade specialistläkare på Psykiatriska kliniken och 

Beroendekliniken. Dessa specialistläkare har delegation att ta ett intagningsbeslut enligt LPT. 

Sex specialistläkare uppfyllde kriterierna och blev tillfrågade om att bli intervjuade men 

endast 50%, tre stycken, valde att ställa upp på en intervju. Urvalet av intervjupersoner 

kommer av mina frågor. Jag är intresserad av att veta hur gränsdragningen mellan LVM och 

LPT upplevs bland de som implementerar LPT. Lagen är skriven så att det endast är 

specialistläkare i psykiatri med delegation från chefsöverläkaren på kliniken som får ta ett 

intagningsbeslut enligt LPT. Därför är det endast dessa personer som jag önskade intervjua. 

Jag hade kunnat ta med de specialistläkare som har sin grundtjänstgöring inom den 

                                                 

26 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, Metodpraktikan. s. 251-256 
27 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, Metodpraktikan. s. 229 
28 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, Metodpraktikan. s. 259 
29 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, Metodpraktikan. s. 259 
30 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, Metodpraktikan. s. 260 
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psykiatriska öppenvården, och som också går bakjour på sjukhuset, men jag valde att bara 

inkludera de som har sin grundtjänst på sjukhuset. 

Med Intervjuerna avser jag undersöka om det finns skillnader/likheter i hur läkarna som 

arbetar på Beroendekliniken och psykiatriska kliniken tänker och tycker om gråzonen mellan 

LVM och LPT. 

Intervjuguide och Etik 

Min intervjuguide innehöll 8 frågor plus inledningsfrågor om utbildning, kön och hur länge de 

jobbat inom psykiatrin. Alla frågorna handlade om vad intervjupersonen tycker eller upplever. 

Frågorna är knutna till mina frågeställningar ”Vilka svårigheter är inblandande i bedömningen 

av patienter som både lider av psykisk störning och missbruk när det kommer till 

tvångsvård?” och ”Hur ser specialistläkarna inom psykiatri på gråzonen mellan LVM och 

LPT?” 

Intervjupersonerna kontaktades först via e-post för att informeras om undersökningen och för 

att tillfrågas om de ville vara med i den. Vid ett medgivande skickades intervjuguiden ut för 

att de skulle kunna förbereda sig på frågorna. Läkare har mycket att göra och genom att låta 

dem läsa frågorna i förväg tänker jag att intervjuerna inte ska bli allt för långa eftersom 

läkarna då har haft möjlighet att läsa igenom frågorna och även fundera över sina svar redan 

innan själva intervjun. Jag informerade även om att jag inte tänker nämna någon vid namn 

men att jag önskar kunna göra indelningen mellan psykiatri- och beroendevård om jag tycker 

att den indelningen visar sig vara intressant för mitt syfte. Med tanke på att det inte är så 

många specialistläkare på de båda klinikerna var detta viktigt att informera om.31 Jag erbjöd 

även mina intervjupersoner att få ta del av deras utskrivna intervju och uppsatsen som helhet 

när den är klar.  

4) Läkarnas syn på tvångsvård  
I det här kapitlet kommer jag att redovisa de svar som jag har fått på mina intervjufrågor från 

specialistläkarna på Beroendekliniken och psykiatriska kliniken på Vrinnevisjukhuset i 

Norrköping. Intervjufrågorna redovisas i löpande text tillsammans med de svar som jag har 

fått på frågan. Jag kommer inte här att dela upp svaren efter klinik om det inte finns en klar 

                                                 

31 Ekengren & Hinnfors, Uppsatshandboken. s. 113-114 
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åsiktsskiljaktighet eller på annat sätt är intressant för studien. Av de läkare som jag intervjuat 

arbetar en på psykiatriska kliniken och två på Beroendekliniken. Redovisningen kommer 

sedan att ligga till grund för diskussionen i kommande kapitel.  

Intervjuer 

Första frågan handlade om hur läkarna själva upplever sina kunskaper om tvångsvård enligt 

LPT. Alla läkarna ansåg sig ha en bra förståelse för LPT. De ansåg lagen väl definierad och 

tydlig. Den upplevda kunskapen om LVM var inte lika bra. Alla läkare var ense om att LVM 

tolkas på olika sätt, ofta beror det på i vilken organisation som den som tolkar lagen befinner 

sig i. De ansåg lagen oklar och luddig. Det framgick att beroendeläkarna framför allt ansåg att 

socialtjänsten har en annan tolkning av hur vård enligt LVM ska inledas än vad läkarna har. 

Det ansågs vara praxis från socialtjänsten i Norrköping att all tvångsvård enligt LVM skulle 

initieras med inläggning på Beroendeklinikens slutenvårdsavdelning. 

På frågan om hur resurserna och efterfrågan på vården överensstämmer blev svaren olika från 

de båda klinikerna. Läkaren från psykiatrin ansåg att de hade tillräckligt med resurser för att 

tillgodose behovet av vård enligt LPT. ”Vi har en skyldighet att ge vård till dem som vi anser 

är i behov av LPT”32 Beroendeläkarna däremot ansåg sig vara i behov av mer resurser. 

Framför allt var det den specialiserade öppenvården och då omvårdnadspersonal, 

sjuksköterskor och skötare, som det är brist på. Med fler sjuksköterskor och skötare skulle de 

kunna hjälpa fler personer att komma ur sitt missbruk. ”Vi har kö till öppenvården”33 Antalet 

läkare var man ganska nöjd med. Det framgick att beroendeläkarna ansåg att patienterna de 

möter är sjukare nu än för en tid sedan. ”Nu finns det knappt några patienter som ”bara” är 

alkoholister längre. De har även en psykisk sjukdom”34 Detta menar de tar mer av deras 

resurser. Den ökade samsjukligheten och bristen på tillgängliga tider för dem som önskar 

hjälp att bryta sitt missbruk ansåg läkarna på Beroendekliniken var de största problemen. 

Ingen läkare upplevde något hinder för att i sin yrkesroll implementera tvångsvård enligt LPT. 

Men läkaren från psykiatrin framhöll att sedan LPT-vården i Region Östergötland blev 

avgiftsbefriad så finns det patienter som önskar bli inlagda på LPT av ekonomiska skäl. Men 

läkarna är väl medvetna om att de i sin yrkesroll inte får tänka ekonomi. 

                                                 

32 IP1 
33 IP3 
34 IP2 



Lisa Andersson 

Teori, metod och fördjupningsarbete 

VADM17 

14 

 

Gränsdragningen mellan LVM och LPT anses av samtliga läkare som tydlig, vid tvångsvård. 

Framför allt kriterierna för LPT tycker man är tydliga. Eftersom den lagen står över LVM 

tycker man inte att det är problem i själva gränsdragningen vid tvångsvård. Det framgick dock 

att det kan finnas personer från till exempel socialtjänsten som har andra åsikter. 

Gränsdragningen för om det är missbruksvård eller psykiatri när det är vård på frivillig väg är 

däremot svårare. En av beroendeläkarna framhöll att man tycker att det är bra med olika 

avdelningar för beroende och psykiatri, för att kunna ge patienterna den specialiserade vården 

som de behöver, men att det behövs mer och bättre samarbete mellan avdelningarna. Viktigt 

var även att nämna att bara för att en patient inte uppfyller kriterierna för LVM eller LPT 

behöver inte det betyda att patienten är frisk, bara att vården behöver ges på frivillig väg. 

Detta tycker man kan vara svårt för anhöriga att förstå.  

På frågan om det finns svårigheter i att bedöma patienter som både lider av psykisk sjukdom 

och missbruk var läkarna tydliga med att när det kommer till tvångsvård, är det inte svårt att 

bedöma eftersom kriterierna för LPT är så klart skrivna. Det framgick dock att när det inte 

handlar om tvångsvård kan det vara svårt att veta. ”Vad kom först, missbruket eller den 

psykiska sjukdomen?”35 En beroendeläkare ansåg att det alltid är svårt att bedöma patienter i 

den här gruppen och den andra beroendeläkaren framhöll att eftersom det är två huvudmän är 

det svårt att samordna resurserna och insatserna för patienten. Vem har ansvaret för att 

patienterna får den vård och behandling som de har rätt till när ansvaret för den ena delen av 

insatserna ligger på kommunen och den andra delen ligger på hälso- och sjukvården? Läkaren 

på psykiatrin kunde tänka sig att de lite för ofta skriver anmälningar enligt § 6 LVM till 

socialtjänsten istället för att ge patienten möjlighet att söka vård frivilligt genom att berätta 

om beroendekliniken eller om kommunens öppenvård.  

Det finns en diskussion inom beroende- och psykiatrivården om det kan vara så att en person 

kan bli föremål för LVM eller LPT beroende på var och hur den personen söker vård. Läkarna 

var medvetna om detta men alla var överens om att där de arbetar kan detta inte ske. Och det 

borde inte kunna ske någon annanstans heller, eftersom kriterierna är så tydliga när det 

kommer till tvångsvård, framför allt LPT.  

                                                 

35 IP2 
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Intervjuerna avslutades med en fråga om Missbruksutredningen som lämnade över sitt 

slutbetänkande till Regeringen 2011. I den ansågs det att LVM och LPT skulle sammanfogas 

till en lag som skulle ligga under hälso- och sjukvården. Ingen av läkarna hade hört talas om 

Missbruksutredningen. Läkaren från psykiatrin hade aldrig hört att det funnits ett förslag om 

att sammanfoga LVM och LPT till en lag. Läkaren kunde inte heller se hur en sådan 

sammanslagning skulle se ut. Däremot ansågs det önskvärt med en och samma huvudman. 

”Det är viktigt att veta vem som har huvudansvaret för vad, och hur vi ska samarbeta för 

patienternas bästa.”36 En beroendeläkare framhöll att det är olika akuta lägen vid ett LVM och 

ett LPT. Båda beroendeläkarna ansåg att det vore bra om lagarna samlades under en och 

samma huvudman men att det bör vara två olika lagar eftersom patientgrupperna ser lite olika 

ut. Även problematiken som lagarna syftar till att hjälpa till med ser olika ut. Alla tre var 

rörande överens om att det behövs bättre samarbete och tydligare rutiner för hur arbetet med 

patienter som både lider av missbruk och psykisk sjukdom ska hanteras. 

En huvudman 

Det finns en önskan hos alla läkare om ett tätare samarbete mellan klinikerna men också 

överlag för de patienter som är i behov av vård från både missbruksvården och från 

psykiatrin. Läkarna tycker att samordningen borde komma från en högre instans för att vården 

ska bli lika över hela landet. Den 2 maj tog riksdagen beslut om att rikta en uppmaning till 

regeringen om hur ansvaret för personer som lider av både missbruk och psykisk sjukdom ska 

kunna samlas under en och samma huvudman37. Här går det att konstatera att, än så länge, 

tycker ett av de högst beslutande organen och läkarna, de som är längst ut i organisationen vid 

patienterna, lika i frågan. Detta skulle kunna vara en bra start för en förändring. En 

implementering blir enklare om alla tycker att förändringen är bra38. 

5) Diskussion 
I detta sista kapitel kommer resultatet av intervjuerna att diskuteras i relation till den 

ursprungliga problemställningen och eventuella generella slutsatser dras. Till sist kommer en 

diskussion om uppsatsens måluppfyllande och genomförandet av densamma.  

                                                 

36 IP1 
37 Socialutskottets betänkande 2018/19 SoU15. 
38 Vedung, Implementering i politik och förvaltning. s. 50-51 
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Uppsatsens syfte var att belysa likheter och skillnader som finns mellan LVM oh LPT. 

Belysningen ska ske utifrån specialistläkarnas inom psykiatri på Vrinnevisjukhuset i 

Norrköping synvinkel. De tre frågeställningarna som uppsatsen skulle besvara var: 

• Hur ser specialistläkarna inom psykiatri ser på gråzonen mellan LVM och LPT? 

• Vilka svårigheter är inblandade i bedömningen av patienter som både lider av psykisk 

störning och missbruk när det kommer till tvångsvård? 

• Finns det likheter/skillnader i åsikter beroende på om läkaren har sin tjänst på 

psykiatriska kliniken eller på Beroendekliniken? 

Efter att ha gått igenom svaren från intervjuerna visar det sig att av de läkare som var 

intervjuade upplever ingen att det skulle finnas en gråzon mellan LVM och LPT. Anledningen 

är att de tycker att LPT är väldefinierad och att kriterierna är tydliga. Eftersom LPT 

övertrumfar LVM tyckte man inte att det skulle vara svårt att bedöma under vilken lag som 

patienten skulle bli tvångsvårdad. Om en patient skulle vara i behov av båda vårdformerna så 

är det först LPT och sedan LVM som ska tillämpas. Men av deras svar kan det också 

konstateras att gränsdragningen inte är lika tydlig när det inte handlar om tvångsvård utan 

vård på frivillig väg. Här fanns det en eventuell kunskapslucka på psykiatriska kliniken om 

hur och var man ska hänvisa patienter med ett missbruksproblem. Alla med ett missbruk är 

inte i behov av LVM, det finns frivilliga vårdformer för missbruk också. Läkarna på 

Beroendekliniken tyckte att patienterna blivit sjukare och i behov av mer vård och då även 

oftare i behov av vård både från Beroendekliniken och samtidigt från psykiatriska kliniken. 

Alla läkare var överens om att det skulle vara bra med ett tätare och bättre samarbete mellan 

klinikerna men läkarna på Beroendekliniken var tydligare med sin önskan. Läkarna upplevde 

ingen särskild svårighet med att bedöma patienter som både lider av psykisk störning och 

missbruk, detta beroende på att man var klar över vad som krävdes för att kunna vårda en 

patient enligt LPT. Men även vid dessa frågor så framhölls det att det inte är lika enkelt att 

bedöma en patient som inte är i behov av tvångsvård. Läkarna har en homogen syn på 

tvångsvården, åsikterna går inte isär när frågorna handlar om tvångsvård. Däremot märks en 

tydligare önskan från läkarna på Beroendekliniken om ett tätare samarbete mellan klinikerna. 

Man framhåller även att det inte borde vara så svårt eftersom man har sina lokaler i samma 

hus men på olika våningsplan.  
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Trots den höga siffran av samsjuklighet bland patienter som vårdas enligt LVM och LPT 

anser inte läkarna i denna studie att det är ett problem att veta under vilken lag som dessa 

patienter ska vårdas.  

Studiens syfte är uppnått så till vida att frågeställningarna är besvarade. Eftersom studien 

gjorts i liten skala kan inga generella slutsatser dras av resultatet. Uppsatsen har bidragit med 

ett litet inlägg i den pågående samhällsdebatten som rör tvångslagarna LVM och LPT och hur 

samverkan mellan missbruksvården och psykiatrin bör se ut. Den har även bidragit med ett 

underlag för vidare forskning inom området. Metodvalet för studien var lämplig. Eftersom det 

eftersöktes åsikter och då blev samtalsintervjuer ett bättre val än till exempel enkäter som 

fungerar bättre om det finns klara svarsalternativ och man vill få ut sina frågor till fler 

personer. Det hade varit önskvärt med fler intervjuer men de tre som genomfördes 

representerar ändock 50% av specialistläkarna inom psykiatrin på ViN.  

När intervjuerna genomfördes insåg jag att några av frågorna tenderade att få samma svar, 

eller att de redan blivit besvarade i ett utförligare svar på en tidigare fråga. Detta hade kanske 

kunnat åtgärdas om det gjorts en provintervju först.  

Koppling mellan resultat och teori 

Det finns ingen förklaring till begreppen missbruk eller psykisk störning i de två tvångslagar 

som denna uppsats har tittat på. Detta skulle kunna innebära att det finns en tolkningsfrihet i 

begreppen. Så verkar dock inte vara fallet bland de läkare som har intervjuats i denna studie. 

Inte heller samsjuklighet ansågs vara ett problem när det kom till tvångsvård. Däremot ansågs 

det mer problematiskt vid frivillig vård eftersom skiljelinjerna där ansågs mindre markanta. 

Eftersom uppsatsen inte har tittat på den frivilliga vården går det inte att vidareutveckla några 

tankar kring detta. 

Ett återkommande problem är samarbetet mellan klinikerna. Detta borde inte vara ett problem 

eftersom båda klinikerna dels ingår i samma organisation, Region Östergötland, dels ligger 

lokalerna fysiskt nära varandra och dels har man patienter som får vård från båda klinikerna. 

Det finns en tröghet i en offentligt finansierad och politiskt styrd organisation som en region. 

Det finns även en ovilja att samarbeta mellan olika specialistkompetenser. Oviljan bygger på 

den konkurrens om kompetens inom de olika områdena som finns. Det är alltså konkurrensen 

mellan specialisterna som är problemet. Ett annat problem är att det inte finns incitament för 

att samarbeta. Om det inte finns en klar struktur för vem som ska göra vad och när och hur 
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alla de som är inblandade ska få utdelning för sin arbetsinsats, då är det enklare att bara arbeta 

inom den egna kliniken. Det är inte bättre för patienten men det är bättre för organisationen 

och läkarna. 

Generella slutsatser 

Intressant att kunna påvisa att dessa tre läkare är överens om att det nog inte är en bra ide att 

sammanfoga lagarna LVM och LPT till en och samma lag. Däremot tycker de att det vore bra 

om lagarna låg under samma huvudman för att kunna få till ett bättre samarbete mellan de 

olika instanserna som är involverade. Tänkvärt att då gå tillbaka och titta på 

Missbruksutredningens förslag om sammanslagning som både Svensk förening för 

beroendemedicin och Svenska läkarsällskapet var positiva till.39 Vad ser föreningarna som 

inte läkarna ”ute på golvet” ser? Läkaren från psykiatrin menade att eftersom LPT är så strikt 

skriven kan man inte lägga till missbrukare till den lagen. Men kanske var det inte lägga till 

som föreningarna såg utan en möjlighet att göra en helt ny lag. Även om både LVM och LPT 

har blivit uppdaterade under åren så har de ett par år på ”nacken”. LVM kom 1988 och LPT 

1991.  

En av läkarna poängterade att om en patient inte uppfyller kriterierna för LPT eller LVM 

betyder inte det att personen är frisk. Det betyder att personen inte är tillräckligt sjuk för att 

vårdas med tvång. Om då denna person inte vill få vård då kan inte sjukvården, som är fallet 

för denna studie, hjälpa personen. Vem ska då hjälpa? Att vårda en person med tvång är etiskt 

problematiskt eftersom man då inte längre har bestämmanderätt över sig själv, vilket är för sitt 

eget bästa, men ändock man får inte bestämma själv under tiden som man är tvångsvårdad. 

Om en patient inte uppfyller kriterierna för tvångsvård och inte vill få vård, vems fel är det? 

Och vems skyldighet är det att se efter dessa människor? 

Nya forskningsfrågor 

När nu resultatet av denna studie är sammanställt finns fortfarande många obesvarade frågor. 

Några har tillkommit under studiens gång, några fanns redan innan. Eftersom avgränsningen 

på studien var till tvångsvård enligt LVM och LPT så skulle det vara intressant att titta på 

liknande frågor men där det handlar om frivillig vård. Det skulle kunna vara ett mer 

komplicerat fall att studera eftersom det då finns fler instanser att ta hänsyn till. Här finns 

                                                 

39 Prop. 2012/13:77 s. 44-45 
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både den psykiatriska öppenvården och slutenvården, beroendevården från hälso- och 

sjukvården och från kommunen. Här kanske samverkansproblemet mellan psykiatrin och 

beroendevården skulle synas ännu mer och då också bli mer påtaglig för patienterna? Kanske 

är det även här som utfallet av en gemensam huvudman skulle bli som störst? 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Namn: 

Yrkestitel: 

När tog du läkarexamen? 

 

1. Hur upplever du dina kunskaper om tvångsvård enligt LPT? 

2. Hur upplever du dina kunskaper om tvångsvård enligt LVM? 

3. Upplever du att resurserna och efterfrågan på vården överensstämmer? 

4. Upplever du att det finns hinder för att du i din yrkesroll ska kunna implementera 

lagen LPT? 

5. Hur upplever du gränsdragningen mellan LVM och LPT? 

6. Finns det svårigheter i att bedöma patienter som både lider av psykisk ohälsa och 

missbruk när det kommer till tvångsvård? 

7. Tror du att en patient kan bli föremål för LMV eller LPT beroende på var eller hur 

patienten söker vård? 

8. Har du någon åsikt om Missbruksutredningen från 2011 där man ansåg att LVM och 

LPT skulle sammanfogas till en lag? 

 

 


