
Uppdatering 2021
Kliniska riktlinjer i äldrepsykiatri-
kapitlet om juridik

• Kliniska riktlinjer i äldrepsykiatri kan laddas ned gratis från 
Svensk Psykiatriska Föreningens hemsida.

• SPF:s kliniska riktlinjer – Svenska Psykiatriska Föreningen (svenskpsykiatri.se)

• Scrolla ned tills Du hittar boken

• Boken innehåller ett kapitel om juridiska aspekter vid 
nedsatt autonomi i åldrandet

• Det mesta stämmer fortfarande. Här kommer några 
uppdateringar.

• Karin Sparring Björkstén 2021-04-07

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


Flyttning av lagtext om Sjukvårdens skyldighet att anmäla behov av 
god man eller förvaltare

till Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80) 4 kap. 3 § 2.

• ”Verksamhetschefen ska ansvara för att 
…överförmyndaren underrättas när en intagen 
person kan antas behöva god man eller förvaltare 
enligt föräldrabalken samt när ett förvaltaruppdrag 
bör upphöra.”



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

2021

Finns på Socialstyrelsens hemsida

Lagen har inte ändrats, bara blanketterna

Anpassade till datorer

Ej längre absolut krav att träffa patienten personligen



Vid telefonförsäljning krävs 
numera skriftlig information och 

bekräftelse av kunden
Detta fuskas bort genom att telefonförsäljarna ofta skickar information 

och begär bekräftelse på sms redan i första kundkontakten

Lagens syfte är att ge kunderna betänketid



Särskilda regler vid telefonförsäljning Lag (2018:1321)
Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

• 3 a §

• Om näringsidkaren på eget initiativ kontaktar konsumenten per 
telefon i syfte att ingå ett distansavtal, ska konsumenten i början av 
samtalet informeras om näringsidkarens identitet, syftet med 
samtalet och namnet på den person som är i kontakt med 
konsumenten och hans eller hennes relation till näringsidkaren.

• Om ett avtal ska ingås till följd av en sådan kontakt som avses i 
första stycket, ska näringsidkaren bekräfta sitt anbud i en handling 
eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för 
konsumenten.

• (forts)



Särskilda regler vid telefonförsäljning Lag (2018:1321)
Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

• 3 a § (forts) 

• Ett avtal ingås genom att konsumenten efter samtalet skriftligen 
accepterar näringsidkarens anbud. Ett avtal som inte har ingåtts 
på detta sätt är ogiltigt och konsumenten är då inte skyldig att 
betala för några varor eller tjänster. Konsumenten ska 
informeras om detta i näringsidkarens bekräftelse av 
anbudet. Lag (2018:1321).



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.



Flyttning av lagtext
Patientlag (2014:821)  Delaktighet 5 kap. 

1 § Hälso- och sjukvården ska så 
långt som möjligt utformas och 

genomföras i samråd med 
patienten.

2 § En patients medverkan i hälso-
och sjukvården genom att han 
eller hon själv utför vissa vård-

eller behandlingsåtgärder ska utgå 
från patientens önskemål och 
individuella förutsättningar.

3 § Patientens närstående ska få 
möjlighet att medverka vid 

utformningen och genomförandet 
av vården, om det är lämpligt och 
om bestämmelser om sekretess 
eller tystnadsplikt inte hindrar 

detta.


