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Riksdagen är lagstiftare

Lagen står för svenska värderingar

• Lagtexter finns på
Riksdagens hemsida och på
andra hemsidor

• Moderna lagar är lätta att
läsa

• Läs dem!

• En lag behåller sitt
ursprungsårtal även om den 
revideras efter hand, t.ex. 
Föräldrabalken (1949:381)

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag



Vi har fyra grundlagar som samhället vilar på

• Regeringsformen
• Successionsordningen
• Tryckfrihetsförordningen
• Yttrandefrihetsgrundlagen

• Att ändra en grundlag är och skall 
vara krångligt

• Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges 
riksdag



1 kap. Statsskickets grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas 
med respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda 
människans frihet och värdighet.

Jfr HSL 3 Kap, 1§ Hälso- och
sjukvården skall ”bygga på respekt
för patientens självbestämmande
och integritet” 



Särskild lagstiftning
om demens saknas

• Svensk lag gäller alla i 
Sverige om inte
undantag regleras i 
lag



Kroppslig 
integritet 
och 
rörelsefrihet

REGERINGSFORMEN

4 § Dödsstraff får inte förekomma. 

5 § Var och en är skyddad mot kroppsstraff. 
Ingen får heller utsättas för tortyr eller för 
medicinsk påverkan i syfte att framtvinga 
eller hindra yttranden. 



Kroppslig 
integritet och 
rörelsefrihet

• REGERINGSFORMEN

• 6 § Var och en är gentemot det allmänna 
skyddad mot påtvingat kroppsligt 
ingrepp………………………… 

• Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var 
och en gentemot det allmänna skyddad mot 
betydande intrång i den personliga integriteten, 
om det sker utan samtycke och innebär 
övervakning eller kartläggning av den enskildes 
personliga förhållanden. 



Kroppslig 
integritet och 
rörelsefrihet

REGERINGSFORMEN

8 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad 
mot frihetsberövanden. 

Den som är svensk medborgare är även i övrigt 
tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och 
att lämna det



Apropå COVID-19 pandemin --- Undantagstillstånd

Undantagstillstånd är ett etablerat rättsbegrepp för 
särskilda förhållanden under nationella nödlägen.

Statsmakten ger sig då  tillfälligt utökade befogenheter 
att inskränka människors fri-och rättigheter.

I Sverige har vi inte möjlighet att införa undantagstillstånd
i fredstid.



Utbrottet av COVID-19 har uppmärksammat de 
särskilda juridiska problem som uppstår när 

människor med nedsatt kognitiv förmåga inte kan 
förstå och följa instruktioner

För dem som arbetar med demenssjuka är 
detta ingenting nytt



Varför uppstår
ibland särskilda

juridiska problem i
åldrandet?



Vanliga 
problem hos 
personer med 
kognitiva 
nedsättningar

Vill gå ut fast hen 
inte hittar och det 
är mörkt och kallt

Vill inte ta sin 
medicin

Vill inte duscha

Trillar ur sängen
Stiger upp ur 

stolen fast hen är 
fallbenägen

Kör bil

Är gammal jägare 
och har vapen

vill gifta sig med 
hemhjälpen

Vill skriva 
testamente till 

förmån för en ny 
bekantskap

Vägrar flytta trots 
misär i hemmet

Styrs av paranoida
vanföreställningar



Enligt Patientlagen 5 kap. skall
Hälso- och sjukvården…

• 1 § … så långt som
möjligt utformas och
genomföras i samråd
med patienten

Vad gör vi om 
det inte går ???



Kan vi omyndigförklara 
patienten och be 

förmyndaren bestämma?
Nej , omyndigförklaring 

avskaffades 1989



Sedan 1990 kan vi  tillsätta
god man eller förvaltare

Sedan 2017 framtidsfullmakt



Ansökan om god man eller förvaltare

• Läkarintyg av legitimerad läkare

• Social utredning av kurator eller biståndshandläggare eller 
motsvarande

• Överförmyndarnämnden i den kommun där patienten bor 
administrerar ärenden om gode män och förvaltare och utövar 
tillsyn

• Tingsrätten beslutar

• Anhöriga får yttra sig



Det är 
Tingsrätten som 
anordnar 
godmanskap 
och 
förvaltarskap

• Överförmyndaren skall vid behov 
byta god man eller förvaltare

• Tingsrätten eller Hovrätten beslutar 
om upphörande av godmanskap eller 
förvaltarskap

• Överförmyndaren utreder och 
föreslår lämplig person för uppdraget

• Överförmyndaren får alltid yttra sig 
innan rätten fattar beslut om såväl 
anordnande som avslutande av 
godman/förvalatarskap

• Överförmyndaren lämplighetsprövar 
den föreslagna



Vad är skillnaden?

God man
• Patienten behöver hjälp med att

bevaka sin rätt, förvalta sin 
egendom eller sörja för sin person 

• LÄKARINTYG för utredning i ärende 
om anordnande av godmanskap 
enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken

• Om patienten förstår vad saken
gäller skall samtycke inhämtas

Förvaltare
• Patienten är ur stånd att vårda sig 

eller sin egendom

• LÄKARINTYG för utredning i ärende 
om anordnande av förvaltarskap 
enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken 

• Patienten kan men behöver inte 
samtycka till förvaltarskap



Vad är skillnaden?

God man 
• skall göra som huvudmannen vill

• Skall samverka med närstående

• Har bara rätt att sköta löpande ärenden utan 
särskilt tillstånd

• Kan inte hindra huvudmannen från att köpa 
en ny bil, ge bort pengar, låta sig luras, leva i 
sus och dus, skänka bort sin fastighet.

• God man skap rullar på och omprövas på 
begäran

Förvaltare
• bestämmer över huvudmannen

• Behöver inte samverka med närstående

• Övertar huvudmannens 
rättshandlingsförmåga

• Kan hindra huvudmannen från att köpa en 
ny bil, ge bort pengar, låta sig luras, leva i sus 
och dus, skänka bort sin fastighet och ingå 
avtal.

• Överförmyndaren skall årligen ompröva 
förvaltarskapet



Föräldrabalken 11 Kap 4 § om GOD MAN 

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller
liknande förhållande

behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin 
person, 

skall rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller
henne. 

Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap
skall anordnas, 

om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas.



Föräldrabalken 11 Kap 7 § om Förvaltare

Om någon som befinner sig i en sådan situation som anges i 4 §

är ur stånd att vårda sig eller sin egendom

får rätten besluta att anordna förvaltarskap för honom eller henne. 

Förvaltarskap får dock inte anordnas, om det är tillräckligt att
godmanskap anordnas

eller att den enskilde på något annat, mindre ingripande sätt får
hjälp



LÄKARINTYG

Föräldrabalken, 11 kap. 
Om god man och 
förvaltare

17 § Innan rätten anordnar förvaltarskap 
skall den inhämta läkarintyg eller annan 
likvärdig utredning om den enskildes 
hälsotillstånd. Detta gäller även i ärenden om 
anordnande av godmanskap enligt 4 §, när 
den enskilde inte har lämnat sitt samtycke.

Regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer får meddela närmare 
föreskrifter om sådan utredning som avses i 
första stycket.
Lag (1994:1433).



Ny blanketter för läkarintyg för god 
man och förvaltare sedan 1 mars 

2021

Finns på Socialstyrelsens hemsida

Lagen har inte ändrats, bara blanketterna



Nya blanketter 

•Patienten har undersökts genom 

• fysiskt möte 

•annat kontaktsätt          dvs………… 

•distanskontakt via videolänk 

•Patienten har inte undersökts, bedömning har 
gjorts på annat sätt



3.Bedömning 
av det 
medicinska 
behovet av

god man

Patienten behöver på grund av sjukdom, 
psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller 
liknande hjälp med att

Bevaka sin rätt JA/NEJ

Förvalta sin egendom JA/NEJ

Sörja för sin person JA/NEJ



3. Bedömning av 
det medicinska 
behovet av 

god man

Ange vad det är som gör att patienten bedöms behöva god man 
med utgångspunkt från hälsotillstånd och aktivitetsbegränsningar

Detta skall ske på minst ingripande sätt

Kan det vara lämpligt/tillräckligt med t.ex.

Fullmakter ?

Anhörigbefogenheter ?

Framtidsfullmakt ?



3. Bedömning av 
det medicinska 
behovet av 

förvaltare

Patienten är på grund av sjukdom, 
psykisk störning, försvagat hälsotillstånd 
eller liknande ur stånd att 

vårda sig 
JA/NEJ

vårda sin egendom
JA/NEJ



3. Bedömning av 
det medicinska 
behovet av 

förvaltare 

Ange vad det är som gör att patienten bedöms 
behöva förvaltare med utgångspunkt från 
hälsotillstånd och aktivitetsbegränsningar

Sammanfatta hur kombinationen av nedsatt 
hälsotillstånd och sociala faktorer gör att 
förvaltare behövs

Om det räcker med mindre ingripande 
åtgärderna skall förvalatre inte tillsättas!



4. Eventuella övriga underlag av betydelse för 
bedömningen av behovet av förvaltare/god man

Uppgifter från patienten själv 

Information från andra personer än patienten

Uppgifter från patientens journal

Uppgifter från andra handlingar än patientens journal



Inför handläggningen i tingsrätten
förvaltare/god man

Patienten kan höras muntligen utan att det medför skada för denne

Ja/Nej

Det är uppenbart att patienten inte förstår vad saken handlar om

Stämmer/Stämmer inte



Lag (2017:310) om framtidsfullmakter

1 § En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person 
(fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av 

sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande 

varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som
fullmakten avser.

Lagen är samordnad med Föräldrabalkens skrivningar om god man och förvaltare



Lag (2017:310) om framtidsfullmakter

2 § ”En framtidsfullmakt får 
omfatta ekonomiska och 
personliga angelägenheter. 

Fullmaktshavaren ska 
bevaka fullmaktsgivarens 
rätt i de angelägenheter 
som framtidsfullmakten 
omfattar…”

N.B. Framtidsfullmakten kan inte gälla sjukvård



Vad får en god man/förvaltare inte göra?

Gifta bort 
huvudmannen

Rösta åt 
huvudmannen

Ge bort större 
gåvor

Erkänna 
faderskap

Utföra sjuk-eller-
tandvård åt 

huvudmannen

Upprätta 
testamente 

Liknande frågor 
av utpräglat 

personlig karaktär



Vem får besluta om flytt till säbo mot 
personens vilja?

Anhöriga?
Innehavare av 

framtidsfullmakt?
God man?

Förvaltare? Socialtjänsten?



Vem får besluta om 
medicinsk behandling?

Anhöriga?
Innehavare av 

framtidsfullmakt?
God man?

Förvaltare? Socialtjänsten? Läkare?



RAST +

Bikupa Diskutera

• Digitalt möte –duger det för att 
bedöma behov av god 
man/förvaltare

• För patienten?

• För läkaren?

• När räcker det inte med god 
man?



Får vi låsa in 
patienterna
på äldre-
boendet?



NEJ!



Vad kan man 
göra i stället 
för att låsa in 
människor?

Person-centrerat arbetssätt

Gör det så trivsamt som möjligt

Ordna en skyddad innegård

Sysselsättning och sällskap

Ytterdörren behöver inte vara så påfallande

Följ med på promenad

Fysiskt aktivitet



Patienterna 
måste få ha 
kul också!

https://www.heartsminds.org.uk/


Vi får aldrig binda fast patienter i 
sängen inom äldrevården!

• Detta får bara ske inom 
psykiatrin med stöd av Lagen 
om Psykiatrisk Tvångsvård 
(LPT) 

• Aldrig inom äldrevården



Vad kan 
man göra i 
stället?

Sänggrindar

Sänk sängen till lägsta nivå så fallet inte blir 
mindre

Lägg en madrass på golvet

Larm-matta

Tillsyn i olika former



Patienten trillar ur stolen…………

•…vi får och bör använda 
selar och liknande i stol 
för att hindra en svag 
patient att falla, men 
aldrig som 
tvångsmedel!!!



Får man lura i patienter 
medicin?

• Haldol i kaffet, krossade
tabletter på smörgås, uppge
felaktigt syfte och sorts 
medicin?

• Får man tvinga eller
skrämma en patient som
inte vill ta sin medicin?



Vi får aldrig tvångsmedicinera inom äldrevården! 
(endast inom psykiatrisk vård med stöd av LPT)

• 5 § Var och en är skyddad
mot kroppsstraff. Ingen får
heller utsättas för tortyr
eller för medicinsk påverkan
i syfte att framtvinga eller
hindra yttranden. 

• 6 § Varje medborgare är
gentemot det allmänna
skyddad mot påtvingat
kroppsligt ingrepp

• Regeringsformen 2Kap



Kan man göra sådant som 
egentligen är förbjudet och hänvisa 

till nödregler för att patienterna 
inte skall komma till skada?



NÖD

”En gärning som någon begår i nödvärn 
utgör brott endast om den med hänsyn till 
angreppets beskaffenhet, det angripnas 
betydelse och omständigheterna i övrigt är 
uppenbart oförsvarlig.”

Brottsbalken 24:1

”Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, 
egendom eller något annat av 
rättsordningen skyddat intresse.”

Brottsbalken 24:4



Vårdrutiner får aldrig 
bygga på nödregler!

Nöd är alltid undantag

COVID-19 kan nog i vissa fall betraktas som undantag



Får man ha bröllop 
på demensboendet?



”En präst, som vigt en 
senil-dement person...”

”I propositionen angavs att 

det oskrivna kravet för en överenskommelse om äktenskap, nämligen att 

parterna besitter rättslig handlingsförmåga, alltjämt skulle gälla; 

vigsel skulle därför vägras, sades det, om någon av parterna saknade rättslig handlingsförmåga-t.ex. på 
grund av sinnessjukdom, allvarlig psykisk utvecklingsstörning eller tillfällig rubbning av själsverksamheten 
såsom berusning. ”

Högsta Domstolen 1994:23



Får man skriva 
testamente om man har 

en demenssjukdom? 



TESTAMENTE
• ”Ett testamente gäller inte, om det 

uppkommit under påverkan av en 
psykisk störning”

• Ärvdabalken 13 Kap 2 §



TESTAMENTE

• ”Har någon tvungit testator att 
upprätta testamentet eller förmått 
honom därtill genom missbruk av hans 
oförstånd, viljesvaghet, eller 
beroendeställning, är testamentet ej 
gällande.”

Ärvdabalken 13 Kap 3 §



Klander av 
testamente

Den som påstår något skall bevisa det

Vem har bevisbördan?

Svårt att få rätt

Dyrt att få rätt

Fri bevisning i Sverige

Rätten saknar medicinsk kompetens



Hur länge får man 
köra bil?



Körkortslag 10 kap 2 §5

• Om en läkare vid undersökning av en
körkortshavare finner att
körkortshavaren av medicinska skäl är
olämplig att ha körkort

• ska läkaren

• anmäla det till Transportstyrelsen



Hur länge får man 
ha skjutvapen?

Jägare- militär- polis - kriminella m.fl. har vapen



• ”En läkare som bedömer
att en patient av 
medicinska skäl är olämplig
att inneha skjutvapen

• skall omedelbart anmäla
detta till polismyndigheten

• SFS 2006:386 

• Vapenlagen 6kap 6§



Polisen har haffat min 
demenssjuka patient

• Patienten förstår 
inte varför

• Hur kan jag som 
läkare hjälpa?



Uppsåt

• ”En gärning skall, om 
inte annat är särskilt 
föreskrivet, anses som 
brott endast då den 
begås uppsåtligen.”

2 § Brottsbalken 



Åtalsunderlåtelse

• 4. om psykiatrisk vård eller 
insatser enligt lagen 
(1993:387) om stöd och 
service till vissa 
funktionshindrade kommer 
till stånd.

• Rättegångsbalken 20 Kap, 7 
§ Lag 1997:726.



Läs mer

• Lagtexter finns på Riksdagens hemsida 

• http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/

• Sjukvårdens Juridik JURIS förlag uppdateras årligen

• Psykiatrin Juridik  JURIS förlag uppdateras årligen

• Finns även elektroniskt

• Kliniska Riktlinjer Äldrepsykiatri kan ladda ned gratis

• http://www.svenskpsykiatri.se/spfs-kliniska-riktlinjer/

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/
http://www.svenskpsykiatri.se/spfs-kliniska-riktlinjer/

