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Sammanfattning 

Förutsättningarna för tvångsvård enligt LVM har en lång historia i Sverige. Från det att staten 

ville skydda samhället från fylleristerna till att utforma en vårdande och hjälpande lag för per-

soner med missbruksproblem. Denna uppsats innehåller två syften; dels att analysera de rätts-

liga förutsättningarna av vård för personer med missbruksproblem enligt gällande rätt, dels att 

analysera framväxten av LVM och hur reglerna har utvecklats över tid. För att besvara syftena 

och komma fram till ett resultat har en rättsdogmatisk metod använts. För en enklare förståelse 

av ämnet har jag definierat begrepp, presenterat rättsläget och huruvida LVM tillämpas i prak-

tiken. Resultatet visar på att det finns tre olika typer av tvångsvård och dessa är; beredande av 

tvångsvård enligt LVM, omedelbart omhändertagande enligt LVM samt akut omedelbart om-

händertagande enligt polislagen.  

  



 

 

Innehållsförteckning 
1. Introduktion ............................................................................................................................ 1 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte ................................................................................................................................. 1 

1.3 Metod................................................................................................................................ 1 

2. Tvångsvårdens utveckling ...................................................................................................... 2 

3.1 År 1733–1913 ................................................................................................................... 2 

2.2 År 1913–1954 ................................................................................................................... 2 

2.3 År 1954–1981 ................................................................................................................... 3 

2.4 LVM:s tillkomst 1981–1989 ............................................................................................ 4 

2.5 År 2000 och framåt .......................................................................................................... 6 

3. Tvångsvård enligt LVM ......................................................................................................... 8 

3.1 Tillämpning av LVM ....................................................................................................... 8 

4. Beredande av tvångsvård enligt LVM ................................................................................. 10 

4.1 Fortgående missbruk ...................................................................................................... 10 

4.2 Behov av vård ................................................................................................................. 12 

4.3 När vårdbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt än tvång ......................................... 12 

4.4 Specialindikationerna ..................................................................................................... 13 

4.4.1 Hälsoindikationen .................................................................................................... 13 

4.4.2 Den sociala indikationen ......................................................................................... 13 

4.4.3 Skadeindikationen ................................................................................................... 15 

4.5 Samtycke ........................................................................................................................ 15 

5. Omedelbart omhändertagande enligt LVM .......................................................................... 17 

5.1 Sannolikhetsrekvisitet .................................................................................................... 18 

5.2 Skyndsamhetskravet ....................................................................................................... 18 

5.3 När rättens beslut inte kan avvaktas ............................................................................... 19 

6. Akut omedelbart omhändertagande enligt polislagen .......................................................... 21 

6.1 Skälighetsrekvisitet ........................................................................................................ 21 

6.2 Skyndsamhetsrekvisitet .................................................................................................. 21 

6.3 Skaderekvisitet ............................................................................................................... 22 

7. Sammanfattning och diskussion ........................................................................................... 23 

7.1 Framväxten av tvångslagstiftning för missbruksvård .................................................... 23 

7.2 Förutsättningarna för tvångsvård enligt LVM ............................................................... 23 

Källor och litteratur .................................................................................................................. 25 

 

  



1 

 

1. Introduktion 
1.1 Bakgrund 
Under år 2015 var det 378 personer som bereddes med tvångsvård enligt lagen (1988:870) om 

vård av missbrukare i vissa fall (LVM). I november 2016 var det hela 384 personer som tvångs-

vårdades. Från och med år 2006 har antalet personer som tvångsvårdats ökat med 33 procent.1 

För att minska antalet personer med missbruksproblematik och de skador som det kan generera 

i, har Regeringen antagit ANDT-strategin. Strategins syfte är att arbeta med förebyggande åt-

gärder för att minska missbruksproblematiken i samhället.2 

 

Tvångsvård enligt LVM är ett exempel på myndighetsutövning på socialrättens område. Med 

myndighetsutövning avses att för enskild bestämma om skyldighet eller förpliktelse.3 Beslut 

om tvångsvård av missbrukare fattas i Sverige av förvaltningsdomstolar, enligt 5 § LVM, efter 

ansökan av socialnämnder. Ett ärende om LVM-vård kan prövas i förvaltningsrätten, kammar-

rätten och Högsta förvaltningsdomstolen.4 Handläggning av missbruks- och beroendevården i 

Sverige tas om hand om av socialtjänsten.  

 

Bedömning av rekvisiten för tvångsvård är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet.5 

Hur denna bedömning ser ut enligt gällande rätt och hur den har sett ut enligt äldre rätt ska 

nedan beskrivas och analyseras.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att analysera de rättsliga förutsättningarna för vård av personer 

med missbruk över tid. Förutom fastställande av gällande rätt, genom att analysera socialtjänst-

lagen, LVM samt polislagen med tillhörande praxis, innehåller uppsatsen även en analys av 

rättens utveckling på området.  

 

1.3  Metod 
För att adressera syftet och besvara de angivna frågeställningarna, används en rättsdogmatisk 

metod. För att fastställa gällande rätt kommer jag med andra ord att studera för ämnet relevant 

lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Samma rättskällor används för redogörelsen över LVM:s 

framväxt, men här med tonvikt på doktrin och förarbeten.  

  

                                                 
1 Barbro Engdahl, Socialstyrelsen. Statistik om vuxna personer med missbruk och beroende 2016. https://www.so-

cialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20700/2017-9-23.pdf. Hämtad 20180425, s. 1.  
2 Prop. 2012/13:77 s. 37 
3 Clevesköld, Lars, Lundgren. Lars & Thuneved, Anders, Handläggning inom socialtjänsten, 16. uppl., Norstedts 

Juridik, Mölnlycke, 2012, s. 398. 
4 Svensson, Gustav, Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården, 1:1. uppl., Nordstedts Juridik, Visby, 2012, 

s. 15–16. 
5 Svensson (2012), Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården, s. 17. 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20700/2017-9-23.pdf.%20Hämtad%2020180425
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20700/2017-9-23.pdf.%20Hämtad%2020180425
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2. Tvångsvårdens utveckling 
Den ökade insikten om hur viktigt det är att individen själv vill ta sig ur sitt missbruk har haft 

stor betydelse för utvecklingen av missbruksvården i Sverige. Det är just betydelsen av frivil-

lighet som är orsak till att tvångsvården av vuxna missbrukare ifrågasattes i samband med ar-

betet med att reformera sociallagstiftningen under 1970-talet. Den lösning man slutligen valde 

och som uttrycks genom LVM innebär att tvångsvård får tillämpas enbart i ett läge där miss-

bruket är på väg att få mycket allvarliga konsekvenser för den enskilda individen. Detta gör det 

extra viktigt att lagstiftaren anger noggranna kriterier för tvångsvård och att tillämpningen sker 

i enlighet med lagstiftarens intentioner.6  

 

Nedan följer en historisk översikt av utvecklingen av tvångsvården mot det som idag är LVM.  

 

3.1 År 1733–1913 
Före 1900-talet användes ordet alkohol endast i samband med begreppet missbruk. På den tiden 

ansågs personer med missbruksproblematik utgöra en skada för samhället och fylleriet sågs 

som ett samhällsproblem. Fylleriet hade sålunda kriminaliserats genom 1733 års Kungl. för-

ordning emot svalg och dryckenskap. Enligt 1841 års förordning skulle den som uppträdde 

berusad på allmänna platser eller i offentliga sammanhang sättas i häktet. Begreppet fylleri 

avkriminaliserades år 1977. 1733 års förordning innehöll viss omtanke om personer med miss-

bruksproblem. Det visade sig genom att krogar och värdshus i enlighet med förordningen, inte 

fick servera alkohol till allt för berusade personer.7  

 

När lagstiftningen om missbruk antogs i slutet av 1800-talet handlade det om tvångsvård.8 För 

vissa missbrukare tillämpades lösdriverilagstiftningen, vilket kunde innebära att den enskilda 

tilldelades en varning eller blev dömd till tvångsarbete. För de personer som inte behandlades 

enligt 1885 års lag, fanns det lagstiftning som på annat sätt möjliggjorde omhändertagande för 

behandling.9 En motivering till ett omhändertagande enligt 1885 års lag om omhändertagande 

av personer med alkoholmissbruk, kunde lyda: ”sysslolös strök omkring från ort till annan utan 

medel till sitt uppehälle” samt den som ”utan att äga medel till sitt uppehälle underlät att efter 

förmåga ärligen försörja sig och tillika förde ett sådant levnadssätt att våda därav uppstod för 

allmän säkerhet, ordning och sedlighet” och ”fara för egen och anförvanters säkerhet till liv och 

lemmar.10  

 

År 1896 motionerade riksdagen för första gången om en tvångslagstiftning inom nykterhets-

vården som sedan röstades ned. Senare, år 1907, kom denna fråga upp igen och diskuterades i 

riksdagen. Riksdagskommittén lade fram ett förslag till en lag om behandling av alkoholister. I 

juni 1913 godtog riksdagen lagen om tvångsbehandling av alkoholister.11  

 

2.2 År 1913–1954 
1913 års lag var den första lagen om tvångsvård mot personer med missbruksproblem och den 

trädde ikraft år 1916. Enligt denna lag skulle det finnas en nykterhetsnämnd i varje kommun.  

Lagen omfattade endast alkoholmissbruk och omfattningen löd: ”personer som var hemfallen 

                                                 
6 Svensson (2012), Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården, s.59. 
7 Svensson (2012), Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården, s.45. 
8 Bramstånd, Gunnar, Sociallagstiftningen: en kommentar, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 1985, s. 347. 
9 Svensson (2012), Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården, s.45. 
10 Landelius, Ann-Charlotte, Självbestämmande, valfrihet och samtycke inom socialtjänsten, 1. uppl., Nerenius & 

Santérus, Stockholm, 1996, s. 360. 
11 Svensson (2012), Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården, s.45 & Landelius (1996), Självbestämmande, 

valfrihet och samtycke inom socialtjänsten, s. 360. 
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åt dryckenskap och som till följd därav var farlig för annans personliga säkerhet eller eget liv, 

eller utsatte hustru eller barn, som denna var skyldig att försörja, för nöd eller uppenbar van-

vård, eller låg i fattigvården eller sin familj till last”. Det var nykterhetsnämnden som hade rätt 

att ansöka om vård på en anstalt för en missbrukare. Dessa ansökningar behandlades av läns-

styrelsen. Nykterhetsnämndens uppgift var att försöka få missbrukaren att återgå till ett värdigt 

liv. Detta skulle inte ske under tvång. Nykterhetsnämnden kunde bland annat försöka få en 

person att gå med i nykterhetsföreningar och stoppa försäljare av sprit att sälja till alkoholmiss-

brukare.12  

 

Under 1920-talet hävdade kritiker av 1913 års lag att åtgärderna inom alkoholistvården borde 

grundas på omsorgen om individen själv och inte i första hand på samhällsskyddet. 1931 års 

lag om behandling av alkoholister utgick också från att skydda andra individer från en person 

med alkoholsmissburk. Vid denna tid började man kritisera detta synsätt och efter ett omfat-

tande utredningsarbete trädde en ny lagstiftning i kraft.13 Det nya synsättet växte fram under år 

1926 och då var det inte av omsorg om individen och dennes återförande till ett nyktert liv som 

utgjorde huvudmålet för lagstiftarens intresse, utan det var omsorgen om statens bestånd och 

upprätthållandet av rättsordningen. 

 

Även 1931 års lag förutsatte för sin tillämpning att personen det gällde var hemfallen åt alko-

holmissbruk. 1931 års alkoholistlag överensstämde i stort sätt med 1913 års lag även om am-

bitionen var att satsa på förebyggande åtgärder i större utsträckning. Utöver detta skulle perso-

nen i fråga vara farlig för sin egen och andra personers säkerhet eller grovt störa andra personer 

i dennas närhet. Om så var fallet skulle nykterhetsnämnden skyndsamt vidta åtgärder om utred-

ning samt försöka inhämta noggrann kännedom om personens levnadsförhållanden. Hjälpåt-

gärderna var av samma karaktärs som enligt 1913 år lag, men enligt 1931 års lag kunde nämn-

den också ställa personen ifråga under övervakning, normalt under ett år men i särskilda fall 

under högst två år.  

 

1931 års alkoholistlag innehöll bestämmelser om nykterhetsvården, men trots det ansågs den 

som en lag om behandling av alkoholmissbrukare och man var tvungen att göra en bedömning 

om en person var hemfallen åt alkoholmissbruk. I praktiken fick ett stort antal personer med 

missbruksproblem hjälp på frivillig väg trots att de inte kunde anses hemfallna år alkoholmiss-

bruk.14 Dock var det ett större behov av hjälpinsatser än så. Undersökningar visade att antalet 

klienter hos nykterhetsnämnden var mellan 60 000 och 100 000 personer. Resultatet vittnar om 

att nykterhetstillståndet i landet var hög. I och med detta fanns det ett behov av en ny lagstiftning 

där man ville satsa på förebyggande åtgärder innan ett missbruk pågått allt får länge. Därför 

fick 1954 års lag benämningen lag om nykterhetsvård i stället för den gamla benämningen al-

koholistlag.15 

 

2.3 År 1954–1981  
Tillämpningen av1954 års nykterhetsvårdslag riktade in sig på personer som missbrukade al-

koholhaltiga drycker. I lagen definierades begreppet alkoholmissbruk, vilket var att vid flertalet 

tillfällen bruka alkohol och uppenbart skada sig själv eller annan. När nykterhetsnämnden fått 

kännedom om dessa omständigheter för en enskild person, skulle nämnden utreda dennas lev-

                                                 
12 Svensson (2012), Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården, s.46. 
13 Svensson (2012), Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården, s. 47–48 & Landelius (1996), Självbestäm-

mande, valfrihet och samtycke inom socialtjänsten, s. 361. 
14 Svensson (2012), Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården, s. 47–49 & SOU 1926:17 s. 35. 
15 Svensson (2012), Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården, s. 49. 
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nadsförhållanden. Även i 1954 års lag var det nykterhetsnämnden som gjorde ansökan hos läns-

styrelsen. Polismyndigheten hade dock befogenhet att göra ansökan i sådant fall där ansökan 

inte kunde avvaktas. Vid den slutliga prövningen kunde länsstyrelsen besluta om hjälpåtgärder 

eller övervakning i sådant fall där dessa åtgärder ansågs vara tillräckliga. Om personen behövde 

ytterligare hjälpåtgärder kunde länsstyrelsen besluta om intagning på vårdanstalt.16  

 

I fall där nämnden kunde fastställa att en person hade missbruksproblematik skulle denna be-

redas relevanta hjälpinsatser. Det kunde bland annat handla om att fortlöpande hålla kontakt 

med nykterhetsnämnden eller förbjuda personen att besöka ställen där alkohol serverades. Den 

enskilda kunde även bli ställd under övervakning för att kunna kontrollera alkoholmissbruket. 

Övervakningen fick högst pågå under ett års tid och fick endast tillämpas på personer som an-

sågs vara farliga för andra personers säkerhet, sin hälsa för eget liv eller att personen utsatte 

någon, som denna var pliktig att försörja, för nöd eller uppenbar vanvård eller eljest grovt brast 

i sina plikter mot denna person. I fall där övervakning eller andra hjälpåtgärder hade vidtagits 

eller om det förelåg andra omständigheter kunde personen tvångsvårdas på en allmän vårdan-

stalt för alkoholmissbrukare.17 

 

I socialtjänstens proposition från år 1979 anfördes att en viktig utgångspunkt är att vård och 

behandling av missbrukare i första hand bör bygga på att missbrukaren själv önskar hjälp och 

stöd.18 Trots detta ansågs det att samhället skulle ha möjlighet att ingripa med tvångsvård om 

en person befinner sig i en livsfarlig situation på grund av sitt missbruk. Redan då rådde det en 

tanke om att skydda individen. Frågan var då vilket samhällsorgan som skulle ansvara för dessa 

ingripanden. Eftersom tvångsingripanden endast skulle få ske för att rädda liv eller förhindra 

allvarlig skada var det rimligt att sjukvården skulle vara ansvarigt organ för dessa individer.19  

 

2.4 LVM:s tillkomst 1981–1989 
Enligt 1981 års LVM kunde samhället under vissa förutsättningar tillämpa tvångsvård på per-

soner med missbruksproblematik, det fanns alltså inte någon skyldighet att ingripa. Det fanns 

kännedom om att frivilligvård hade givit positiva resultat. Direktiven till socialtjänstreformen 

år 1980 menade att tvångsvårdslagstiftningen måste anpassas till samhällets utveckling. I sam-

hället rådde en förändrad syn på alkoholmissbruk och alkoholmissbrukare. Därför menade so-

cialutredningen att missbrukare skulle tvångsvårdas för sina missbruksproblem. Bedömdes en 

person vara i trängande behov av vård var samhället skyldig att ingripa.20 

 

I 1981 års LVM fanns samtliga generalindikationer i en egen paragraf, 2 §: 

 

”Om någon till följd av fortgående missbruk av alkohol eller narkotika är i trängande behov 

av vård för att komma ifrån sitt missbruk och vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt social-

tjänstlagen (1980:620) eller annan lag, kan han oberoende av eget samtycke beredas vård en-

ligt denna lag, förutsatt att också någon av de situationer som beskrivs i 3 § föreligger.” 

 

I 1981 års LVM fanns samtliga specialindikationer i en egen paragraf, 3 §: 

 

”I de fall som avses i 2 § får vård beslutas om den enskilda 

a) till följd av missbruket utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara eller 

                                                 
16 Svensson (2012), Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården, s. 46–50. 
17 Svensson (2012), Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården, s. 49–50. 
18 Prop. 1979/80:1 del C s. 58 ff. 
19 Landelius (1996), Självbestämmande, valfrihet och samtycke inom socialtjänsten, s. 358. 
20 Svensson (2012), Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården, s. 51. 



5 

 

b) till följd av missbruket kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon 

närstående”  

 

Hälsoindikationen och skadeindikationen fanns redan i 1981 års LVM. Enligt förarbetena ut-

märktes båda indikationerna främst av att den enskilda, till följd av ett okontrollerbart missbruk, 

hade råkat i eller riskerade att råka i en situation som hotade liv och hälsa.21  

 

Narkotika och flyktiga lösningsmedel omfattades inte av lagen som det gör idag, utan fokus låg 

på alkoholkonsumtion. Enligt 1981 års lag kunde inte missbruk av flyktiga lösningsmedel ge-

nerera i tvångsvård på grund av att det fanns få antal vuxna missbrukare av flyktiga lösnings-

medel. Vid revideringen av LVM 1988 kompletterades lagen med insatser utöver vad som 

ingick i SoL.22 I lagrådsremissen framfördes ”beroendeframkallande medel” i stället för flyk-

tiga lösningsmedel. Lagrådet fann dock att begreppet ”beroendeframkallande medel” hade en 

oklar innebörd och kunde tolkas så vidsträckt att det innefattade till exempel tobak. Alltså kunde 

en storrökare i vissa fall anses utsätta sin hälsa för allvarlig fara om denna inte hade förmåga 

att komma ifrån sitt tobaksmissbruk på egen hand. Enligt lagrådet kunde knappast en sådan 

person bli föremål för tvångsvård.23 

 

Enligt 1981 års lag var förutsättningen för tvångsvård att den enskilda var i trängande behov av 

vård. Detta kom till uttryck i förarbetena genom den väl allmänt omfattade grundstenen, att 

vård utan samtycke bara skulle tillgripas i uttalande krissituationer och vid ett betydande miss-

bruk. Missbruket skulle alltså vara förhållandevis intensivt och regelbundet. Vårdbehovet 

skulle alltså vara så att det krävdes effektiva insatser för att bryta utvecklingen av ett missbruks-

beteende. Detta kunde visa sig i form av ett akut behov av avgiftning. Detta synsätt gav konse-

kvenser för den enskilda. Myndigheterna ansåg att förutsättningarna för tvångsvård var upp-

fyllda redan när den enskilda hade fått allvarliga skador. I en sådan här situation rörde det sig 

ofta om obotliga skador på bland annat lever och andra livsviktiga organ i kroppen.24 

 

Begreppet trängande behov av vård innebar att det skulle föreligga en allvarlig situation för en 

person på grund av dennas missbruk. Situationen skulle kräva insatser från myndigheter för att 

hjälpa den enskilda individen. Så som nuvarande lagstiftning, kunde behovet också visa sig i 

form av ett akut behov av avgiftning.25 För att kravet på trängande vårdbehov skulle vara upp-

fyllt krävdes i princip att den enskilda personen var i akut behov av tvångsvård.26  

 

År 1982 antogs den nya LVM, som kom att bli en av de primära lagarna vid tvångsvård.27 Syftet 

med denna lag var att med tvångsvård skydda individen och förhindra denna att förstöra sitt 

och sina anhörigas liv genom missbruk. Fokus hade alltså flyttats från att tillgodose samhällets 

intressen till att tillgodose individens behov. Idag framgår detta av 1 § LVM, där det föreskrivs 

att vården ska hjälpa enskilda människor att komma ifrån sitt missbruk.28 I förarbetena till 1988 

års lag fastslås att samhället har en skyldighet att ingripa om missbrukaren befinner sig i en så 

                                                 
21 Prop. 1981/82:8 s. 76. 
22 Svensson (2012). Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården, s. 69. 
23 Svensson (2012). Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården, s. 104 & prop. 1987/88:147 s. 223.  
24 Svensson (2012). Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården, s. 105 & prop. 1987/88:147 s. 45. 
25 Arlebrink & Larsson Kronberg (2005), Tvångsvård vid missbruk – LVM I teori och praktik S. 31–32.  
26 Prop. 1981/82:8 s. 44.  
27 Arlebrink, Jan & Marianne, Larsson Kronberg, Tvångsvård vid missbruk: LVM I teori och praktik, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2005, S. 17. 
28 Arlebrink & Larsson Kronberg (2005), Tvångsvård vid missbruk – LVM I teori och praktik S. 11. 
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utsatt situation och vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt SoL eller på annat sätt.29 Tvångsvår-

den är i 1988 års lag obligatorisk genom att det till skillnad från 1981 års lag stadgas att tvångs-

vård ska beslutas under vissa förutsättningar. De förutsättningar som ska vara uppfyllda pre-

senteras nedan.30 

 

Vid översynen av 1989 års LVM ville man förtydliga socialnämndens ansvar för att en person 

med missbruksproblem fick den hjälp och vård som just den personen behövde, att vården ut-

gick i samförstånd med den enskilda personen samt att det var socialnämndens ansvar att noga 

följa den planerade vården.31 Enligt departementschefen var det viktigt att den enskilda frivilligt 

fick välja mellan olika behandlingsalternativ.32 I denna frivillighet inrymdes inget alternativ att 

fortsätta med ett missbruk. Om personen vägrade medverka eller inte fullföljde behandlingen 

skulle det undersökas om personen kunde tvångsvårdas.33  

 

Det bör även nämnas att det i Sverige under många år pågick en diskussion om vilken instans i 

samhället som ska ansvara för utredningar och ansökningar i LVM-ärenden. Alternativen som 

presenteras var länsstyrelsen och socialtjänsten. Från och med den 1 juli 1994 har dock social-

nämnden ensamt ansvaret för att ansöka om tvångsvård enligt LVM. Ansökan ska lämnas in 

till förvaltningsrätten. Detta ansvar låg tidigare på länsstyrelsen som även var den enskildas 

motpart när ärendet skulle avgöras i rätten.34 

 

2.5 År 2000 och framåt 
Från och med 1 juli 2005 har LVM fått en mer pedagogisk utformning utan att några omfattande 

materiella ändringar har gjorts.35 I samband med lagändringen ändrades beslutsbefogenheterna 

för tvångsvården. Befogenheten att besluta om tvångsvård skulle endast tillfalla socialnämnden 

och förvaltningsrätten. I och med det upphörde polisens befogenheter, men i stället infördes en 

ny bestämmelse i polislagen som gav polisen befogenhet att säkerställa att ett beslut om akut 

omedelbart omhändertagande kunde bifallas.36 Tidigare kunde patrullerande polis omhänderta 

en vuxen person med missbruksproblem under vissa omständigheter. Om åtgärden var bråds-

kande var polisen tvungen att anmäla åtgärden till sin förman som i sin tur hade att pröva om 

omhändertagandet skulle bestå. I annat fall kunde polisen kontakta behörig beslutsfattare för 

att inhämta ett polismyndighetsbeslut om frihetsberövande i enlighet med LVM. Efter att po-

lismyndigheten hade fattat sitt beslut skulle de genast underrätta socialnämnden eftersom det 

var nämnden som skulle se till att den omhändertagne utan dröjsmål bereddes vård i ett LVM-

hem eller på sjukhus. Den omhändertagne skulle inte vistas längre tid än absolut nödvändigt i 

polisens lokaler eftersom personen i regel var i behov av omedelbara kvalificerade vårdinsat-

ser.37 Motiveringen till att beslutsbefogenheterna ändrades var att man ansåg att beslut om ett 

omedelbart omhändertagande skulle fattas av en rättstillämpare med rätt kompetens, eftersom 

ett beslut om tvångsvård kan vara en stor psykisk och fysisk påfrestning för den enskilda indi-

viden.38 

 

                                                 
29 Prop. 1987/88:147 s. 53. 
30 Svensson (2012), Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården, s.56 & SFS 2005:467. 
31 Landelius (1996), Självbestämmande, valfrihet och samtycke inom socialtjänsten, s. 358–359. 
32 Prop. 1987/88:147 s. 20. 
33 Landelius (1996), Självbestämmande, valfrihet och samtycke inom socialtjänsten, s. 359. 
34 Svensson (2012). Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården, s. 57. 
35 Svensson (2012), Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården, s.56 & SFS 2005:467. 
36 Se avsnitt 6. 
37 SOU 2004:3 s. 149–150. 
38 Prop. 2004/05:123 s. 27 ff. 
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År 2010 anförde missbruksutredningens slutbetänkande att tvångsvården är rättsosäker i den 

meningen att tillämpningen av LVM varierar i landet. Mot bakgrund av detta tillkom 5 kap. 9 

§ a SoL, som stadgar att kommunen ska ingå en överenskommelse med landstingen om samar-

bete vid ärenden som rör personer i behov av missbruksvård.39 

 

Regeringen antog år 2011 ANDT-strategin och av den framgår att personer med missbrukspro-

blematik ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet. Målet med strategin är 

bland annat att minska antalet barn som föds med skador till följd av alkohol-, narkotika-, do-

ping- eller tobaksmissbruk. Regeringen ville även lägga resurser på förebyggande åtgärder ge-

nom att informera elev- och studenthälsan för att nå unga vuxna. Genom regeringens strategi 

har även socialstyrelsen fått uppdraget att stödja hälso- och sjukvården med sjukdomsförebyg-

gande metoder.40 

  

                                                 
39 Prop. 2012/13:77 s. 1. 
40 Prop. 2012/13:77 s. 37. 
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3. Tvångsvård enligt LVM  
Bestämmelserna om nutidens tvångsvård är reglerade i LVM. LVM är en tvingande subsidiär 

vårdlag som ska fungera som ett komplement till Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL), om den 

enskilda inte kan beredas frivillig vård.41 Det innebär att vissa personer med missbruksproblem 

kan få vård i samförstånd med denna enligt bestämmelserna i SoL.42 LVM är också en lag som 

kan döma personer som ej begått något brott till sluten institutionsvistelse som de själva, i de 

flesta fall motstrider. Med andra ord kan man säga att LVM är en mångfasetterad lag som in-

rymmer både juridiska, etiska, psykologiska och psykiatriska frågor. Det är många av sam-

hällets institutioner som är involverade i ett LVM-mål. Häribland socialtjänsten, polismyndig-

heten, sjukvården, dömande verksamhet och verkställande myndighet.43 

 

Tvångsvård inkräktar på en individs självbestämmande och den personliga integriteten. För att 

detta ska kunna respekteras så långt som möjligt måste tvångsvården begränsas till situationer 

där tvånget endast framstår som absolut nödvändigt. Detta rättsliga skydd för den enskilda in-

dividen grundar sig bland annat i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna.44 Detta kommer även till uttryck i 1 kap. 2 § Regeringsformen 

om att all offentlig makt ska grunda sig på respekt för alla människors lika värde och för den 

enskildas frihet och värdighet.45  

 

I 1 § LVM, portalparagrafen, anges en principdeklaration om självbestämmande, integritet och 

samverkan. Detta innebär att socialtjänsten ska vara vägledande för all vård som syftar till att 

hjälpa enskilda att komma ifrån sitt missbruk av olika preparat. Som tidigare nämnts, ska 

tvångsvård enligt LVM, bygga på respekt för den enskildas självbestämmande och integritet 

och vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samverkan med den enskilda. 

Lagens syfte, som framgår av 3 § LVM, är att motivera den enskilda så att denna kan antas vara 

i stånd att frivilligt medverka till fortsatt behandling och ta emot stöd för att komma ifrån sitt 

missbruk.46 Mot denna bakgrund har Socialberedningen beskrivit LVM som en behandlingsin-

riktad tvångsvård.47 

 

3.1 Tillämpning av LVM  
LVM är endast tillämplig för vuxna missbrukare. Om någon under 18 år utsätter sin hälsa eller 

utveckling för påtaglig risk genom bland annat missbruk ska som regel vård beredas med stöd 

av lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Detta gäller när vård 

inte kan ges med samtycke av vårdnadshavare eller om personen själv har fyllt 15 år. Även den 

som har fyllt 18 men inte 20 år kan beredas vård med stöd av LVU, om sådan vård med hänsyn 

till den unges behov och personliga förhållanden i övrigt är lämpligare än annan vård. Vården 

ska dock upphöra senast när den unge fyller 21 år. Beslut om vård enligt LVU ska ha fattats 

innan den unge fyllt 20 år.48 

 

                                                 
41 Arlebrink & Larsson Kronberg (2005), Tvångsvård vid missbruk – LVM I teori och praktik S. 22. 
42 Grönwall, Lars & Holgersson, Leif, Socialtjänsten: handboken om SoL, LVU och LVM, 1. uppl., Förlagshuset 

Gothia, Mölnlycke, 2004, S. 23. 
43 Arlebrink & Larsson Kronberg (2005), Tvångsvård vid missbruk – LVM I teori och praktik S. 11. 
44 Svensson (2012), Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården, s. 15. 
45 Gustafsson (2001), Missbrukaren i rättsstaten, s. 87. 
46 Grönwall & Holgesson (2004), Socialtjänsten – handboken om Sol, LVM och LVM, S. 23. 
47 Runquist, Wedding, Legitimering av tvångsvård – klienter och deras socialsekreterare om LVM, 1. uppl., Éga-

lité, Malmö, 2012, s. 57. 
48 SOSFS 1997:6 s. 9. och prop. 1981/82:8, s. 75. 
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Eftersom lagen ger rättstillämparen rätt att frihetsberöva personer ska den vara formulerad på 

ett relevant och rättvist sätt. Tillämpningen av LVM ska ske på sådant sätt att personer med 

missbruksproblem inte upplever att det är slumpen som styr om vederbörande ska dömas till 

tvångsvård. Lagstiftaren vill få dessa personer att förstå att deras missbruk kan generera i 

tvångsvård.49 En person kan beredas vård enligt LVM oberoende av samtycke. Sådan vård ska 

beredas om någon är i behov av vård till följd av ett fortgående missbruk. Vård med missbru-

karens samtycke enligt annan vårdlagstiftning ska ha bedömts som otillräcklig. Vidare fodras 

att missbrukaren antingen utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, löper en 

uppenbar risk att förstöra sitt liv eller kan befaras komma att skada sig själv eller någon närstå-

ende.50 Från principen att LVM ska utgöra en sistahandsåtgärd anges i lagens förarbeten vissa 

undantag, som dock inte framgår av själva lagtexten. Konsekvensen av detta är att lagen upp-

fattas som oklar, vilket kan försvåra dess tillämpning och påverka rättssäkerheten.51  

  

                                                 
49 Arlebrink & Larsson Kronberg (2005), Tvångsvård vid missbruk – LVM I teori och praktik S. 11. 
50 Grönwall & Holgesson (2004), Socialtjänsten – handboken om Sol, LVM och LVM, S. 23. 
51 Runquist (2012)), Legitimering av tvångsvård – klienter och deras socialsekreterare om LVM, s. 59. 
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4. Beredande av tvångsvård enligt LVM 
En skillnad mellan gällande rätt och äldre lagstiftning är att generalindikationerna och special-

indikationerna uppdelats i två paragrafer i 1981 års LVM. I dagens lagstiftning återfinns dessa 

i en och samma paragraf, nämligen 4 § st. 1 p. 1–3 LVM.  

 

Definitionen av tvångsvård framgår av 4 § LVM:  

”Tvångsvård skall beslutas om, 

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

medel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk, 

2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller på något an-

nat sätt, och 

3. han eller hon till följd av missbruket 

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

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

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

 

Paragrafen fastställer alltså en generalindikation, i p. 1–2, med krav på ett fortgående missbruk, 

behov av vård samt att vårdbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt än genom tvångsvård. Av 

p. 3 a-c, framgår tre specialindikationer varav en (utöver generalindikationerna måste var upp-

fylld för beslut om vård. Specialindikationerna anger i vilka konkreta situationer LVM ska till-

lämpas, det vill säga vilka omständigheter som ska föreligga i det enskilda fallet. Ett beroende, 

vare sig i medicinskt eller i psykologiskt hänseende, är inte i sig avgörande för ett beslut om 

tvångsvård.52  

 

Sammanfattningsvis finns det alltså fyra rekvisit för att ett beslut om tvångsvård enligt LVM 

ska kunna fattas:  

• Fortgående missbruk 

• Behov av vård 

• Vårdbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt än tvång 

• Specialindikationerna: 

• Utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, 

• Löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller 

• Kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående 

 

4.1 Fortgående missbruk 
För att ett beslut om tvångsvård ska kunna göras giltigt måste det föreligga ett fortgående miss-

bruk, vilket visas genom vad som skett, fortfarande sker och kan förväntas fortgå.53 Det finns 

ingen exakt juridisk definition av fortgående missbruk, men enligt förarbetena avses med be-

greppet som en konsumtion som leder till allvarliga följder för den enskilda i form av medi-

cinska och sociala problem.54  

 

Det finns inte heller någon juridisk definition av begreppet missbruk, vare sig i LVM eller i 

någon annan lagstiftning. Alkoholpolitiska kommissionen konstaterade att begreppen högkon-

sumtion, missbruk och alkoholberoende används för att ange olika konsumtionsnivåer. Begrep-

pet högkonsumtion kan användas för att beskriva en person som har ett socialt liv, medan be-

greppet missbrukare används för någon som lever under sämre omständigheter eller kanske är 

                                                 
52 Arlebrink & Larsson Kronberg (2005), Tvångsvård vid missbruk – LVM I teori och praktik S. 27. 
53 Arlebrink & Larsson Kronberg (2005), Tvångsvård vid missbruk – LVM I teori och praktik S. 28. 
54 Prop. 1987/88:147 s. 40. 
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socialt utslagen. Det görs alltså en social åtskillnad, men begreppen kan vara synonyma när det 

gäller konsumtionsmängd och de följder i form av alkoholrelaterade skador konsumtionen kan 

leda till.55 

 

I RÅ 1990 ref. 16 ansåg rätten att en persons mångåriga bruk av alkohol var att anse som 

ett fortgående missbruk.  

 

I mål nr. 5750–1995 (LR i Göteborg och Bohuslän) gällde en ansökan om beredande av 

vård för en person som missbrukat alkohol i mer än 20 år. På grund av dennas missbruk 

hade personen utvecklat en hjärnskada som ansågs vara livshotande. Enligt läkare hade 

dessa skador orsakats av alkohol. Personen hade haft ett uppehåll på tre månader under 

en behandlingstid, men saknade, trots detta, insikt om de allvarliga skador som alkohol-

missbruket gett upphov till. Med anledning av detta ansåg länsrätten att det förelåg ett 

fortgående missbruk.  

 

Begreppet missbruk har använts för att beskriva både högkonsumtion och alkoholberoende 

inom socialtjänsten. Inom hälso- och sjukvården har man nyanserat beteckningen utifrån ett 

diagnossystem. Även begreppet alkoholist har något olika innebörd inom socialtjänst och sjuk-

vård.56 Som en övergripande förutsättning för att missbruk ska anses föreligga i LVM:s mening 

ska användningen medföra vissa skadeverkningar. Med missbruk avses en konsumtion som 

leder till allvarliga följder för den enskilda i form av medicinska eller sociala svårigheter.57  

 

RÅ 2005 ref. 51. Domstolen anförde bland annat att socialnämnden inte har någon gene-

rell skyldighet att arbeta för att förebygga spelmissbruk eller att tillhandahålla behandling 

vid spelmissbruk. Det anförda hindrar dock inte att rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 

i vissa fall kan komma ifråga även när det gäller behandling för spelmissbruk. Inte heller 

sexmissbruk eller köpmissbruk kan föranleda vård med stöd av lagen, även om också 

sådant missbruk kan medföra allvarliga konsekvenser för individen. 

 

Enligt 4 § LVM ska tvångsvård beredas om någon till följd av ett fortgående missbruk av alko-

hol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk. 

Vad gäller alkohol är det drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol samt sprit 

som inte anses som dryck. Det kan till exempel vara teknisk sprit, vissa alkoholhaltiga preparat 

som parfym samt läkemedel.58 

 

Ett fortgående missbruk av alkohol anses föreligga när det inte rör sig om en inte alltför obe-

tydlig konsumtion. Missbruket måste alltså ha en viss varaktighet. En tillfällig överkonsumtion 

anses inte som ett missbruk enligt lagens mening, även om det kan generera i konsekvenser för 

liv och hälsa som specialindikationerna beskriver. Ett så kallat periodiskt missbruk anses om-

fattas av lagen om situationen utgör att de övriga rekvisiten i 4 § LVM är uppfyllda.59 

 

                                                 
55 Arlebrink & Larsson Kronberg (2005), Tvångsvård vid missbruk – LVM I teori och praktik S. 30. 
56 SOU 1994:28 s. 25 f. 
57 Prop. 1987/88:147 s. 40. 
58 Arlebrink & Larsson Kronberg (2005), Tvångsvård vid missbruk – LVM I teori och praktik S. 29. 
59 SOU 1981:7 s. 48 & prop. 1981/82:8 s. 74–75. 
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Med narkotika avses läkemedel eller hälsofarliga medel som kan framkalla beroende och ha 

euforiserande effekt.60 Med fortgående missbruk av narkotika avses i princip allt injektions-

missbruk, men även dagligt, eller så gott som dagligt missbruk, oberoende av intagningssätt 

och preparat. Det vill säga allt icke medicinskt bruk av narkotika. Narkotikaklassad receptbe-

lagd medicin räknas alltså inte in här.61  

 

Med missbruk av flyktiga lösningsmedel menas vanligen sniffning. Det kan till exempel röra 

sig om sniffning av toulen, trikoretylen, xylen och bensen som kan finnas i fläckborttagnings-

medel, lim, nagellacksborttagning, färg, kemtvättvätska och sprayburkar. Missbruk av flyktiga 

lösningsmedel föreligger om de inandas i berusningssyfte.62  

 

4.2 Behov av vård  
För att tvångsvårdslagstiftningen ska kunna tillämpas krävs det, förutom fortgående missbruk, 

att den enskilda personen är i behov av vård för att bryta sitt missbruksmönster, samt att insatser 

enligt SoL anses som otillräckliga. Alla alternativ behöver dock inte ha prövats eller misslyck-

ats. Socialtjänsten överväger vilka möjligheter som är bäst för den enskilda om man inte till-

lämpar LVM.63  

 

Vårdbehovsrekvisitet innebär att det ska föreligga en allvarlig situation som kräver snabba in-

satser. Ett exempel på en sådan situation är om en person är i akut behov av avgiftning. Det har 

ansetts orimligt att socialtjänsten ska vänta till en persons liv är i sådan fara att det uppstår ett 

akut läge eller en nödsituation till följd av missbruket. Skadorna är i regel av obotlig karaktär 

och hotar livsviktiga organ såsom lever och hjärna. Bedömningen av huruvida en missbrukare 

är i behov av vård ska grunda sig på den enskildas livssituation, till exempel vilken intensitet 

och varaktighet det fortgående missbruket har. Lagen uppställer inga tydliga kriterier för vad 

som utgör ett vårdbehov.64  

 

Mål nummer 3522–06 (2007-01-31) handlade om en person som hade varit nykter från 

alkohol en kortare tid men hade ett ca 30 årigt missbruk bakom sig. Rätten ansåg att den 

insikt om missbruket som personen efter en kortare tids nykterhet gav uttryck för inte 

kunde garantera att behövlig vård kunde genomföras på frivillig väg.  

 

4.3 När vårdbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt än tvång 
När det väl konstaterats att den enskilda har ett behov av vård till följd av sitt fortgående miss-

bruk, görs en bedömning om behovet kan tillgodoses med insatser enligt SoL eller om vård 

enligt LVM är aktuellt. Här görs även en bedömning om någon annan tvångsvårdslagstiftning 

kan användas i stället för LVM, tillexempel Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller 

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.65  

 

Socialtjänsten ska pröva alla möjligheter till vård i samförstånd med den enskilda innan tvångs-

vård enligt LVM kan bli aktuellt. Varje annan möjlighet ska alltså anses som otillräcklig, även 

om det inte föreligger några krav på att frivilligvård ska ha prövats och misslyckats innan man 

kan besluta om tvångsvård. I många fall kan den enskildas livssituation vara så pass allvarlig, 

                                                 
60 Arlebrink & Larsson Kronberg (2005), Tvångsvård vid missbruk – LVM I teori och praktik S. 29 & 8 § narkoti-

kastrafflagen. 
61 SOU 1981:7 s. 48 & prop. 1981/82:8 s. 75 & 5 § m. 1 alkohollagen (1994:1738). 
62 SOU 1987:22 s. 52 & prop. 1987/88:147 s. 39 & 222.  
63 Svensson (2012). Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården, s. 105. 
64 Prop. 1987/88:147 s. 43 & 45. 
65 Arlebrink & Larsson Kronberg (2005), Tvångsvård vid missbruk – LVM I teori och praktik S. 33. 
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redan när socialtjänsten får kännedom om den, att omedelbar vård är nödvändig. Innan vårdbe-

hovet har utretts och det står klart att vård inte kan tillgodoses med insatser enligt SoL eller på 

annat sätt, ska missbrukaren enligt praxis, ha blivit tillfrågad om frivillig vård.66  

 

I RÅ 1990 ref. 10 fann regeringsrätten att förutsättning för tvångsvård enligt LVM inte 

kunde anses föreligga, eftersom den enskilda förklarat sig villig att genomgå behövlig 

vård och inte beretts tillfälle att samtycka till konkreta och planlagda åtgärder för vård 

enligt SoL eller på något annat sätt. Rätten konstaterade således att klienten måste ha 

erbjudits vård i frivilliga former innan det kan anses utrett att vårdbehovet inte kan till-

godoses enligt SoL eller på annat sätt. 

 

I RÅ 1991 ref. 47 betonades vikten av att frivillig vård har befunnits otillräcklig innan 

tvångsvård tillgrips. I samma rättsfall fann rätten att tvångsvård inte kunde meddelas när 

missbrukaren omhändertagits enligt 13 § LVM i direkt anslutning till att en tidigare vård-

tid om sex månader gått ut. Det var med andra ord inte möjligt att klarlägga om denna 

kunnat övervinna sitt missbruk på frivillig väg. 

 

4.4 Specialindikationerna 
Fortgående missbruk, behov av vård samt att vårdbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt än 

tvång utgör generalindikationerna, vilka kompletteras av specialindikationerna. Specialindikat-

ionerna består av hälsoindikationen, den sociala indikationen och skadeindikationen. Minst en 

av dessa måste föreligga för att tvångsvård enligt LVM ska kunna bli aktuellt. 

 

4.4.1 Hälsoindikationen 

I 4 § st. 1 p. 3 a LVM återfinns hälsoindikationen, vilken förutsätter att en individs missbruk 

innebär att personens fysiska eller psykiska hälsa utsätts för allvarlig fara. Individens hälsotill-

stånd ska alltså löpa hög risk att försämras om individen inte får vård.67 Här avses fall där det 

finns en medicinsk påvisbar hälsorisk för individen som innebär att omedelbar vård, oberoende 

av samtycke, är påkallat. Här avses alltså inte den allmänna hälsorisk som ligger i att till exem-

pel bruka alkohol vid enstaka tillfällen, utan av ett fortgående missbruk. Även fall där den en-

skilda, medvetet eller omedvetet, utsätter sig för allvarlig fara täcks av indikationen. Det kan 

till exempel vara att någon till följd av sitt missbruk utsätter sig för allvarlig yttre fara, såsom 

att underlåta att äta eller klä sig ordentligt.68  

 

Det handlar alltså inte bara om medicinskt påvisbara skador utan det räcker med att den enskil-

das situation är att anses som tillräckligt allvarligt farlig. Att generellt begränsa lagens använd-

ningsområde så att socialtjänsten måste invänta en akut situation eller en ren nödsituation har 

inte ansetts rimligt.69  

 

I mål nr 6459–95 (LR i Stockholms län 1995-05-12) fann länsrätten att hälsoindikationen 

var uppfylld då en 21-årig heroinmissbrukande man som varit föremål för tidigare vård-

insatser hade hittats livlös på en toalett. 

 

4.4.2 Den sociala indikationen 

Den sociala indikationen framgår av 4 § st. 1 p. 3 b LVM och indikerar att tvångsvård ska 

beslutas om någon till följd av sitt missbruk löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv. Lagen 

                                                 
66 Prop. 1981/82:8 s. 42 & prop. 1987/88:147 s. 52.  
67 Arlebrink & Larsson Kronberg (2005), Tvångsvård vid missbruk – LVM I teori och praktik S. 35. 
68 SOU 1981:7 s. 39. f & prop. 1981/82:8 s. 44. 
69 Prop. 1987/88:147 s. 43. 
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syftar här på en synnerligen allvarlig situation där missbruket uppenbarligen äventyrar den en-

skildas livsvillkor. Med andra ord kan indikationen beskrivas på sådant sätt att den tar sikte på 

de omständigheter som vid en helhetsbedömning framstår som avgörande för den enskildas 

liv.70 I många fall har ännu inte några allvarliga medicinska skadeverkningar kunnat konstate-

ras. Missbruket ska dock vara så omfattande att allvarliga sociala skadeverkningar är nära att 

utvecklas. 

 

Inom denna indikation utreds individens sociala relationer. Personer med missbruksproblem 

förlorar sina sociala relationer och slås ut från utbildnings- och arbetsmarknaden. Många förlo-

rar också möjligheten till ett normalt boende med sådan standard att denna kan leva ett männi-

skovärdigt liv. Om en person i sådant fall motsätter sig frivillig vård är det brådskande att denna 

bereds vård innan denna dessutom fått fysiska skador.71 Situationen kräver alltså att man inte 

enbart gör en bedömning utifrån fara för den fysiska och psykiska hälsan, utan levnadsförhål-

landen i övrigt måste också ingå i bedömningen för tvångsvård. Om någon till följd av miss-

bruket uppenbarligen äventyrar sina levnadsförhållanden måste vård med stöd av LVM över-

vägas. Med tvångsvård vill alltså socialtjänsten rädda personens sociala liv såsom arbete, bo-

stad, relationer och skydda personen mot andra missbrukare.72 

 

I RÅ 1990 ref. 16 utreddes huruvida den sociala indikationen var tillämplig. Länsstyrelsen 

ansökte om vård enligt LVM för en person med missbruksproblem. Som grund för ansö-

kan åberopades att personen till följd av ett fortgående missbruk utsatte sin fysiska och 

psykiska hälsa för allvarlig fara och därigenom löpte uppenbar risk att förstöra sitt liv. 

Länsrätten lämnade ansökan utan bifall. Till grund för beslutet låg ett läkarintyg som på-

visade att personen medicinskt sett var huvudsakligen frisk och att utredningen i övrigt 

inte visade att det förelåg någon allvarlig fara för medicinska skadeverkningar även om 

personen inte fick tvångsvård. Länsrätten menade även att personen under lång tid levt 

sitt liv utanför det normala samhället och därmed inte tillhörde den kategori missbrukare 

som den sociala indikationen var avsedd att tillämpas på. Kammarrätten delade länsrät-

tens uppfattning och lämnade ärendet utan bifall. Regeringsrätten fann emellertid att per-

sonen skulle beredas vård enligt LVM. Regeringsrätten menade att personen hade ett fort-

gående alkoholmissbruk som, trots avsaknaden av fysiska skador, dominerade personens 

liv. Personen hade varken boende eller sociala relationer och var på god väg att slås ut 

från arbetsmarknaden. Majoriteten i regeringsrätten ansåg därför att personens alkohol-

missbruk allvarligt äventyrade möjligheterna att leva ett människovärdigt liv.  

 

En skiljaktig i målet menade att ansökan om vård inte skulle bifallas eftersom tvångsåt-

gärder mot enskilda ska tolkas restriktivt och att tillämpningen av den sociala indikat-

ionen inte bör utsträcks utöver det område som den uttryckligen tar sikte på, nämligen att 

rädda situationen för unga missbrukare som ännu inte helt hunnit tappa sin sociala för-

ankring eller drabbas av allvarliga skadeverkningar. Även om inte lagrummet uteslöt 

äldre personer med kroniskt missbruk var det, enligt regeringsrådet, uppenbart att lagstif-

taren i huvudsak avsett sådana yngre missbrukare som ännu hade någon social förankring 

i from av arbete, bostad eller familj och som löpte risk att förlora detta om inte missbruket 

kunde avbrytas. Eftersom utredningen i målet visade att personens alkoholmissbruk hade 

pågått under hela dennas vuxna liv och att personen sedan ett antal år var arbetslös och 

bodde i ett kategorihus för missbrukare kunde situationen inte anses vara sådan att ett 

ingripande enligt LVM kunde rädda hans nuvarande sociala förankring. Det framstod i 

                                                 
70 Prop. 1987/88:147 s. 92. 
71 Prop. 1987/88:147 s. 46. 
72 Prop. 1987/88:147 s. 47. 
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stället som ett medel att åstadkomma vård med sikte på en för personen ny situation i 

framtiden. Detta kunde i och för sig synas angeläget men rymdes enligt dissidenten inte 

inom tillämpningsområdet för LVM.73 

 

4.4.3 Skadeindikationen 

Den tredje och sista indikationen avser två olika situationer, dels då den enskilda kan befaras 

komma att allvarligt skada sig själv och dels då denna kan riskera att skada någon närstående. 

Denna indikation återfinns i LVM 4 § st. 1 p. 3 c.74 Indikationen är tillämplig om missbrukaren 

till följd av sitt missbruk kan befaras komma att skada sig själv så pass mycket att denna mister 

livet.75 

 

När det gäller närstående syftar indikationen på missbrukarens närmaste anhöriga som till ex-

empel familjemedlemmar. Här inryms både fysisk skada och psykiskt lidande som familjemed-

lemmar kan komma att utsättas för. Ekonomisk skada omfattas dock inte.76 Närståendeskyddet 

föreligger redan vid fara för allvarlig skada, till skillnad från straffrättsliga ingripanden som 

förutsätter ett fullbordat brott eller ett åtalbart försök till brott. Brottsbalkens regler har därför 

inte ansetts tillräckliga för att skydda anhöriga från befarat våld från missbrukaren. Närståen-

deskyddet omfattar dock inte annan än närstående, eftersom det inte föreligger samma behov 

av skydd för utomstående där våldsincidenter ofta inträffar på platser där polis eller annan har 

ansvar för ordningen. Utomstående har i regel heller inte samma känslomässiga spärr mot att 

ange gärningspersonen eller mot att medverka under utredning och rättegång.77 Beträffande 

uttrycket skada avses inte bara fysisk skada. Även sådana psykiska lidanden som familjemed-

lemmar kan utsättas för genom ett hotfullt, pockande eller hänsynslöst uppträdande kan utgöra 

grund för ingripande.78 

 

I mål nr 801–94 (LR i Värmlands län, 94-07-01) hade en person blivit omedelbart om-

händertagen därför att denna skrivit ut sig från psykiatrisk klinik och omgående återfallit 

i missbruk. Ett fortsatt missbruk skulle enligt läkare omgående leda till återfall i psykisk 

sjukdom. Personen hade vidare sökt upp sin systers familj i kraftigt berusat tillstånd och 

uppträtt aggressivt mot dem och de var rädda att bli skadade. Personen hade även hotat 

sin mor till livet per telefon. Personen var knivskuren på armarna. LR fann att det kunde 

befaras att personen allvarligt kunde komma att skada sig själv eller någon närstående.  

 

I mål nr 754–92 (LR i Kronobergs län) ingavs en ansökan om beredande av vård med 

stöd av hälso- och skadeindikationen. En person som fortgående missbrukade alkohol, 

narkotika och bensodiazepiner brukade enligt utredningen besöka sin mormor och farfar 

i berusat tillstånd varvid personen uppträdde aggressivt, hotfullt och hänsynslöst. Perso-

nen kunde därför till följd av sitt missbruk befaras komma att allvarligt skada närstående. 

Personen invände mot detta påstående och gjorde gällande att denna hade en bra kontakt 

med sin mormor och att det vid ett besök hos farfadern blivit lite stökigt. Skadeindikat-

ionen ansågs därför inte tillämplig men ansökan bifölls med stöd av hälsoindikationen. 

 

4.5 Samtycke  

                                                 
73 RÅ 1990 ref. 16 
74 SOU 1981:7 s. 7. 
75 SOU 1981:7 s. 40. 
76 Prop. 1981/82:8 s. 76. 
77 SOU 1987:22 s. 283. 
78 Prop. 1981/82:8 s. 76. 

https://zeteo-nj-se.proxy.lib.ltu.se/linkresolver/clink/xraa_ref_1990q16x
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Principen om frivilligvårdens företräde innebär inte att frivillig vård ska väljas enbart på grund 

av att den enskilda samtycker till sådan vård.79 Enligt 2 § LVM ska en missbrukare beredas 

vård oberoende av eget samtycke under de förutsättningar som anges i lagen. Tvångsvård kan 

beslutas trots att samtycke föreligger. Ett samtycke ska alltså bedömas om det verkligen är 

allvarligt menat. Socialtjänsten får inte underlåta att ta hänsyn till den enskildas vilja och syn-

punkter även om denna har hamnat i en krissituation och behöver beredas vård.80 Om en person 

samtycker till vård som motsvarar vårdbehovet ska det anses som ett starkt motargument till 

tvångsvård. Kan den enskilda beredas vård enligt SoL ska normalt inte LVM tillämpas.81  

 

I vissa situationer finns det dock anledning att anta att ett samtycke inte är sanningsenligt. Till 

exempel om en person har avbrutit tidigare vård och sedan fortsatt med sitt missbruk. Begreppet 

beroende av eget samtycke möjliggör då att vård enligt LVM kan beslutas trots att samtycke 

föreligger. Detsamma gäller om missbrukaren samtycker till den inledande delen av vården 

men inte är villig att ställa upp på mera långsiktiga behandlingsinsatser. Här ska också vård 

beslutas enligt LVM, trots att samtycke föreligger.82 Här kan det konstateras att en persons 

samtycke måste bedömas huruvida det är realistiskt eller inte. Det görs en helhetsbedömning 

av personens risk att i framtiden falla tillbaka i sitt missbruk. En bedömning måste göras om 

personen kan antas ha rimliga chanser att fullfölja en frivillig behandling.83 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att om den enskilda avger ett allvarligt menat samtycke till vård 

i frivilliga former, ska LVM inte tillämpas. Är emellertid den enskildas situation så allvarlig 

som beskrivs i lagen ska myndigheterna dock ansöka om vård eftersom bestämmelsen är utfor-

mad som en skyldighetsregel.84 

  

                                                 
79 Prop. 1987/88:147 s. 52. 
80 Prop. 1981/82:8 s. 73. 
81 Prop. 1981/82:8 s. 75. och SOU 1981:7 s. 48. 
82 Prop. 1981/82:8 s. 75. 
83 Prop. 1987/88:147 s. 52 ff. och SOU 1987:22 s. 254. 
84 Gustafsson, Ewa, Missbrukaren i rättsstaten, 1:1. uppl., Nordstedts Juridik, Stockholm, 2001, s. 298. 
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5. Omedelbart omhändertagande enligt LVM 
Även om det i LVM stadgats ett skyndsamhetsrekvisit kan det dröja innan socialnämndens an-

sökan om vård når förvaltningsrätten och beslut om vård kan fattas. Därför har socialnämnden, 

under vissa förutsättningar, givits befogenhet att besluta om ett omedelbart omhändertagande 

för en person med missbruksproblem. Denna åtgärd är ett undantag från beredande av tvångs-

vård.85 

 

För att tillämpa omedelbart omhändertagande krävs det att en person ska vara i omedelbart 

behov av åtgärder till följd av ett missbruk. Det ska vara sannolikt att klienten kan beredas vård 

med stöd av LVM, det vill säga att 4 § LVM är uppfylld. Rättens beslut om vård ska vidare inte 

kunna avvaktas på grund av att klienten kan få sitt hälsotillstånd allvarligt försämrat om han/hon 

inte kommer under omedelbar vård eller att det föreligger en överhängande risk för att klienten 

till följd av sitt tillstånd kommer att allvarligt skada sig själv eller närstående.86 Av förarbetena 

till LVM följer att omedelbart omhändertagande ska tillämpas i nödsituationer som kräver ome-

delbara insatser till följd av situationens allvar..87  

 

Förutsättningarna för omedelbart omhändertagande framgår av 13 § st. 1 p. 1–2 LVM: 

 

”Socialnämnden får besluta att en missbrukare omedelbart skall omhändertas, om 

1. det är sannolikt att missbrukaren kan beredas vård med stöd av denna lag, och 

2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas på grund av att missbrukaren kan antas få sitt 

hälsotillstånd allvarligt försämrat, om han eller hon inte får omedelbar vård, eller på 

grund av att det finns en överhängande risk för att missbrukaren till följd av sitt tillstånd 

kommer att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.”88 

 

I RH 2011:27 dömdes en enhetschef inom socialtjänsten till ansvar för tjänstefel då denne 

vid tillämpning av LVM agerat oaktsamt under handläggningen av ett missbruksärende. 

Ärendet rörde en person med tungt narkotikamissbruk som sökte hjälp hos en vuxenenhet 

inom socialtjänsten och som senare kom att avlida på grund av sitt missbruk. Oaktsam-

heten bestod enligt hovrätten i att enhetschefen inte inledde utredning enligt LVM och 

inte tidigare vidtog åtgärder för ett omedelbart omhändertagande av missbrukaren. Såväl 

tingsrätt som hovrätt ansåg att enhetschefen begått tjänstefel. 

 

I mål nr 6895–92 (LR i Stockholms län 1992-08-24) framgick det av ett läkarintyg att en 

person hade leverinflammation med fet lever samt vätska i buken där även små mängder 

alkoholintag kunde få dödlig utgång. Personen saknade insikt om vilka allvarliga konse-

kvenser ett fortsatt alkoholintag kunde medföra för personens hälsa varför möjligheter till 

ett omedelbart omhändertagande enligt 13 § 2 p. LVM ansågs föreligga.  

 

Ett beslut om omedelbart omhändertagande får inte fattas innan en utredning har gjorts av de 

förutsättningar som lagen ställer. En tillämpning av lagen får heller inte hindra vidare åtgärder, 

till exempel att den enskilde riskerar att avvika från orten.89 Ett omedelbart omhändertagande 

ska istället ses som en provisorisk åtgärd av brådskande karaktär från den beslutsfattande myn-

                                                 
85 Arlebrink & Larsson Kronberg (2005), Tvångsvård vid missbruk – LVM i teori och praktik S. 46. 
86 Prop. 1981/8:8 s. 54 f. & s. 81 & Arlebrink & Larsson Kronberg (2005), Tvångsvård vid missbruk – LVM i teori 

och praktik S. 45 – 46. 
87 Prop. 1981/82:8 s. 81. 
88 13 § st. 1 1 – 2 LVM. 
89 Arlebrink & Larsson Kronberg (2005), Tvångsvård vid missbruk – LVM I teori och praktik S. 46. 



18 

 

dighetens sida om det anses sannolikheten att förvaltningsrätten kommer att besluta om tvångs-

vård.90 Det är rätten som fastställer beslut om omedelbart omhändertagande i avvaktan på att 

en ansökan om beredande av vård handläggs. Enligt 43 § LVM får rätten förordna att beslutet 

ska gälla omedelbart.91 Läkare ska enligt 6 § st. 2 LVM göra anmälan till nämnden om han i 

sin verksamhet kommer i kontakt med någon som kan tänkas vara i behov av ett omedelbart 

omhändertagande och vårdbehovet inte kan tillgodoses inom sjukvården.92 

 

5.1 Sannolikhetsrekvisitet 
Sannolikhetsrekvisitet framgår av 13 § st. 1 p. 1 LVM och innebär att det ska vara sannolikt att 

missbrukaren kan beredas vård i enlighet med LVM. Vidare ska rättens beslut om vård enligt 4 

§ LVM inte kunna avvaktas, antingen för att den enskildas hälsotillstånd kan riskera att försäm-

ras eller för att närstående kan komma att skadas. Med andra ord rör det sig om vad som upp-

fattas vara en akut situation, vilket innebär att beslutet fattas och verkställs mer eller mindre 

omgående.93 Det ska alltså vara sannolikt att rekvisiten i 4 § LVM, som beskrivs ovan, är upp-

fyllda. Det ska också göras en sannolikhetsbedömning av den enskildas behov av vård enligt 

LVM, inte en bedömning av vårdbehovet i allmänhet. Sannolikhetsrekvisitet gör det enklare att 

mäta hur snart en person behöver vård och därmed om ett omhändertagande är aktuellt.94 Det 

är alltså nödvändigt med mycket starka skäl för beslut om beredande av vård med stöd av LVM.  

  

I mål nr. 100–89, LR i Kronobergs län, blev en person omedelbart omhändertagen. Av 

domskälen i målet framgår att personen sannolikt kunde beredas vård enligt LVM. För-

hållandena var vidare sådana att rättens beslut inte kunde avvaktas på grund av att perso-

nens hälsa riskerades att allvarligt försämras om personen inte omedelbar fick vård.  

 

I JO 2003/04 s. 266 ställdes frågan om det förelegat förutsättningar för beslut om ome-

delbart omhändertagande med stöd av 13 § LVM. En socialnämnd hade fattat ett beslut 

om omedelbart omhändertagande utan att göra en utredning av personens livsförhållan-

den. Nämnden hade utgått från att den berörda personen inte skulle acceptera ett erbju-

dande om vård. Den uppfattningen hade bland annat grundats på kontakter som nämnden 

tidigare hade haft med personen, men dessa låg dock ett år tillbaka i tiden. Under det sista 

året före beslutet om omhändertagande hade nämnden inte ha haft någon kontakt med 

personen. JO anförde allvarliga betänkligheter gällande att lägga personens tidigare in-

ställning till sitt missbruk och vårdbehov till grund för ett beslut om omhändertagande ett 

år senare. 

 

5.2 Skyndsamhetskravet 
Utöver kravet att missbrukaren ska kunna beredas vård med stöd av LVM, ska ärendet enligt 

37 § LVM handläggas så skyndsamt som möjligt. Trots detta kan det ta tid från det att social-

tjänsten fått kännedom om att en person är i behov av vård tills ett beslut om tvångsvård har 

bifallits. Skyndsamhetsrekvisitet är att anse som ett undantag enligt lagens mening och kan 

tillämpas när rättens beslut inte kan avvaktas.95 Beslut om omedelbart omhändertagande kan 

dokumenteras samma dag som det fattas. Därför bör nämnden eller den som annars har fattat 

beslutet redan samma eller påföljande dag kunna inlämna beslutet till förvaltningsrätten.96 Även 

                                                 
90 Prop. 1981/82:8 s. 81. 
91 Arlebrink & Larsson Kronberg (2005), Tvångsvård vid missbruk – LVM I teori och praktik S. 46. 
92 6 § st. 2 LVM. 
93 Runquist (2012), Legitimering av tvångsvård, s. 58. 
94 Arlebrink & Larsson Kronberg (2005), Tvångsvård vid missbruk – LVM I teori och praktik S. 46. 
95 Prop. 1981/82:8 s. 54 f. & s. 81. 
96 Prop. 1987/88:147 s. 67. 
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om missbrukaren inte kan omhändertas förrän beslutet redan är fattat har det inte ansetts nöd-

vändigt att ge socialnämnden längre tid för att meddela beslutet.97 

 

Även om det inte framgår av lagen framgår det av förarbetena att en läkare bör undersöka per-

sonen innan ett beslut om omedelbart omhändertagande tas. Detta för att utesluta att personens 

tillstånd beror på någon sjukdom som inte hänger samman med missbruket. En läkare bör också 

kunna svara på om personen är i behov av omedelbar vård. Undantag från kravet på läkarun-

dersökning kan göras om ingripandet brådskar. En läkare bör i alla fall alltid kontaktas så snart 

som möjligt efter omhändertagandet. Dock bör läkarundersökning regelmässigt ha skett före 

förvaltningsrättens prövning av omhändertagandebeslutet.98 Då det kommer till missbrukarens 

egen hälsa krävs att rättens beslut om vård inte kan avvaktas på grund av att personen kan antas 

få sin hälsosituation allvarligt försämra om denna inte får omedelbar vård.99 

 

Ett omedelbart omhändertagande innebär att beslutsfattaren måste beakta följande i utred-

ningen: 

1. Att det är sannolikt att missbrukaren utsätter sin hälsa för allvarlig fara (13 § p. l jämfört 

med 4 § p. 1), 

2. Att personen kan antas få sitt hälsotillstånd allvarligt försämrat om denna inte får ome-

delbar vård (13 § p. 2)100 

 

I mål nr 6895–92 (LR i Stockholms län 1992-08-24) framgick det av ett läkarintyg att en 

person hade leverinflammation med fet lever samt vätska i buken där även små mängder 

alkoholintag kunde leda till dödlig utgång. Personen saknade insikt om vilka allvarliga 

konsekvenser ett fortsatt alkoholintag kunde ha på dennas hälsa samt varför ett skäl för 

omedelbart omhändertagande förelåg enligt 4 § p. 2.  

 

I mål 130–90 (LR i Norrbottens län, 1990-05-18) hade en person avvikit från en krimi-

nalvårdsanstalt varvid denna återföll i missbruk av alkohol och narkotika. Personen upp-

trädde ofta aggressiv när denna var påverkad och hade sedan frigivningen varje dag, 

ibland flera gånger per dag, skrikit och bråkat vid sin mors dörr. Vid flera tillfällen hade 

modern fått tillkalla polis. Modern upplevde att sonen hade blivit mer våldsbenägen på 

grund av sitt missbruk. Rätten ansåg då att skadeindikationen var uppfylld. 

 

5.3 När rättens beslut inte kan avvaktas 
Förutom att sannolikheten för vård enligt LVM ska föreligga, måste det enligt 13 § st. 1 p. 2 

även göras en bedömning om rättens beslut kan avvaktas eller inte, dvs. om missbrukaren kan 

antas få sitt hälsotillstånd allvarligt försämrat eller komma att allvarligt skada sig själv eller 

någon närstående. Om så är fallet kan inte rättens beslut avvaktas.101 

 

När socialtjänsten eller polismyndigheten beslutat om omedelbart omhändertagande ska de i 

enlighet med 47 § st. 2, LVM genast meddela förvaltningsrätten i det län där ansvarig kommun 

är belägen. Med ”genast” avses snabbast möjliga handläggning med hänsyn till omständighet-

erna.102 När polismyndigheten fattat beslutet måste socialnämnden genast underrättas eftersom 

det enligt 15 § st. 2 och 19 § LVM är nämndens ansvar att missbrukare utan dröjsmål bereds 

                                                 
97 Prop. 1987/88:147 s. 98. 
98 Prop. 1981/82:8 s. 81. 
99 Gustafsson (2001), Missbrukaren i rättsstaten, s. 458. 
100 Gustafsson (2001), Missbrukaren i rättsstaten, s. 458. 
101 Arlebrink & Larsson Kronberg (2005), Tvångsvård vid missbruk – LVM I teori och praktik S. 47. 
102 Prop. 1981/82:8 s. 81. 
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vård i ett LVM-hem eller på sjukhus. Socialnämnden ska underrättas även om omhändertagan-

det sker under en helgdag. Det är inte acceptabelt att vänta med underrättelse till första vardagen 

efter en helg. Nämnden ska ha beredskap att handlägga dessa ärenden även under sådana da-

gar.103 

 

Sedan beslutet underställts rätten ska domstolen, så snart som möjligt och senast inom fyra 

dagar, pröva om omhändertagandet ska bestå eller lämnas utan bifall. Denna tid får förlängas 

till en vecka om det, på grund av någon särskild omständighet, är nödvändigt. Utnyttjas tids-

gränserna maximalt kan man således vara berövad friheten i fyra dagar och, om särskilda om-

ständigheter föranleder det, en vecka efter det att underställning skett innan beslutet måste prö-

vas av domstol. Huvudregeln är dock att beslutet ska prövas så snart som möjligt, det vill säga 

mycket skyndsamt.104 Finner förvaltningsrätten att förutsättningarna för ett omedelbart omhän-

dertagande är uppfyllda ska omhändertagandet bestå. Till skillnad från vad som gäller vid ett 

beslut om beredande av vård, får ett beslut om omedelbart omhändertagande verkställas direkt 

trots att rätten inte prövat omhändertagandet enligt 43 § st. 1 LVM. Det är socialnämnden som 

ska se till att den som är omhändertagen utan dröjsmål bereds vård i ett LVM – hem. Är förut-

sättningarna för sjukhusvård uppfyllda och det anses lämpligt med hänsyn till den planerade 

vården i övrigt, ska vården inledas på sjukhus, enligt 19 och 24 §§ LVM.105 

 

Vid en jämförelse mellan specialindikationerna (4 § st. 1 p. 3 a – c) finner man, att sådana 

förhållanden som anges i den sociala indikationen (4 § st. 1 p. 2 LVM) inte kan ligga till grund 

för ett omedelbart omhändertagande. Det hindrar dock inte att omständigheterna i den sociala 

indikationen ingår i bedömningen av sannolikhetsrekvisitet. Den sociala indikationen kan dock 

aldrig självständigt åberopas till stöd varför rättens beslut om vård inte kan avvaktas. För detta 

krävs omständigheter liknande dem som anges i hälsoindikationen eller skadeindikationen (4 § 

st. 1 p.1 och p. 3 LVM).106 

  

                                                 
103 JO 1988/89 s. 86. 
104 Prop. 1981/82:8 s. 82. 
105 Arlebrink & Larsson Kronberg (2005), Tvångsvård vid missbruk – LVM I teori och praktik S. 47 – 48. 
106 Arlebrink & Larsson Kronberg (2005), Tvångsvård vid missbruk – LVM I teori och praktik S. 47. 
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6. Akut omedelbart omhändertagande enligt polislagen 
Polismyndigheten har befogenhet att ingripa för att ett beslut om akut omedelbart omhänderta-

gande ska fattas, eftersom det kan dröja innan socialnämnden kan fatta beslutet. En polis kan 

alltså omhänderta och transportera en person som är i behov av ett akut omedelbart omhänder-

tagande till ett sjukhus eller till annan vårdinrättning. I den här typen av omhändertagande får 

inte polisen förvara personen i arresten och polisens befogenheter upphör när personen kommit 

under sjukhusvård.107 Ett omedelbart omhändertagande enligt polislagen ska vara kortvarigt, 

det får inte pågå längre än vad som behövs för att föra personen till sjukhus. Det råder dock 

ingen angiven tidsgräns i polislagen för hur lång tid detta får ta. I Sverige råder det olika förut-

sättningar gällande avstånd till sjukhus och hur fort transporten kan ordnas. Enligt förarbetena 

bör ett omhändertagande vara avslutat inom högst fyra timmar. Inom den tiden ska även ett 

eventuellt beslut om omedelbart omhändertagande och begäran om handräckning ha fattats av 

socialnämnden.108  

 

Akut omedelbart omhändertagande framgår av 12 a § st. 1 polislagen: 

 

”Om det finns skälig anledning anta att någon skall omhändertas med stöd av 13 § lagen 

(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och socialnämndens beslut om sådant omhän-

dertagande inte kan avvaktas med hänsyn till att det finns en överhängande och allvarlig risk 

för att den enskilde kommer till skada, får den enskilde tas om hand av en polisman för att 

genom dennes försorg skyndsamt överlämnas till sjukhus.”109 

 

Bestämmelsen innehåller tre rekvisit som måste vara uppfyllda: skälighetsrekvisitet, skyndsam-

hetsrekvisitet och skaderekvisitet.  

 

6.1 Skälighetsrekvisitet 
Ett akut omedelbart omhändertagande enligt polislagen måste föranledas av en skälighetsbe-

dömning av huruvida det är sannolikt att ett omhändertagande enligt 13 § LVM kommer att 

ske. Även rekvisiten i 4 § LVM, som beskrivs i avsnitt fyra, ska beaktas. För att tydliggöra detta 

ska dels en bedömning huruvida ett fortgående missbruk föreligger av alkohol, narkotika eller 

flyktiga lösningsmedel enligt 4 § 1p LVM, dels om personen är i behov av tvångsvård enligt 4 

§ p. 1–2 LVM och dels om hälsoindikationerna och skadeindikationerna i samma paragraf är 

uppfyllda.110 

 

6.2 Skyndsamhetsrekvisitet 
Skyndsamhetsrekvisitet handlar om att socialnämndens beslut inte kan avvaktas. Detta skynd-

samhetsrekvisit är av liknande karaktär som det som återfinns i 13 § LVM. I båda fallen handlar 

det om en provisorisk åtgärd av brådskande karaktär som rättstillämparen har att utföra. När det 

gäller skyndsamhetsrekvisitet och skaderekvisitet är det viktigt att rättstillämparen gör en 

grundlig utredning av dessa två då det rör sig omedelbara åtgärder som är av betydande karaktär 

för den enskilda individen. Med anledning av detta anses det orimligt att en polis ska företräda 

detta ärende.  

 

                                                 
107 Berggren, Nils-Olof & Munck, Polislagen en kommentar, 9:1. uppl., Nordstedts Juridik, Vällingby, 2011, s. 

96–97. 
108 Berggren, N-O. & Munck, J. Polislagen en kommentar, s. 96–97. 
109 12 a § st. 1 polislagen. 
110 Prop. 2004/05:123 s. 28. 

https://lagen.nu/1988:870#P13
https://lagen.nu/1988:870
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Enligt 11 § polislagen har en polis befogenhet att interimistiskt omhänderta en person om po-

lismyndigheten, enligt en särskild föreskrift, har rätt att besluta om omhändertagande. För att 

ett interimistiskt omhändertagande ska bli aktuellt krävs att föreskrivna förutsättningar för be-

slut om omhändertagande föreligger samt att dröjsmål med omhändertagandet kan innebära 

fara för liv eller hälsa eller någon annan fara. En enskild polis får i ett sådant fall verkställa 

omhändertagandet i väntan på polismyndighetens beslut, om förutsättningar för ett omhänder-

tagande är uppfyllda och att ett dröjsmål skulle innebära fara för den omhändertagnes eller 

annans liv eller hälsa eller fara i annat hänseende.111 

 

6.3 Skaderekvisitet 
Skaderekvisitet innebär att det måste råda överhängande och allvarlig risk för att den enskilda 

kommer till skada om inte åtgärder vidtas. Ingripandet får alltså endast ske i syfte att undanröja 

en akut fara. Av behovsprincipen följer även att ett ingripande inte får ske om det är möjligt att 

förmå den enskilda att självmant uppsöka sjukhus.112 Skaderekvisitet utgör en viss upprepning 

av skadeindikationen i 4 § första stycket 3p c LVM. Redan i fallet då ett omedelbart omhänder-

tagande föreligger visar undersökningen att det ska föreligga en akut fara för missbrukarens 

hälsa som kräver omedelbar vård. Här belyses att det alltså ska föreligga en mycket allvarlig 

situation för den enskilda personen.113 

  

                                                 
111 Prop. 1983/84:111 s. 28. 
112 Berggren, N-O. & Munck, J. Polislagen en kommentar, s. 97. 
113 Berggren, N-O. & Munck, J. Polislagen en kommentar, s. 96–97. 
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7. Sammanfattning och diskussion 
Syftet med denna undersökning har varit att analysera förutsättningarna för vård av personer 

med missbruk enligt LVM, men även att redogöra för hur utvecklingen av hur missbruksvården 

har sett ut över tid. Resultatet av undersökningen visar att tvångsomhändertagande av vuxna 

missbrukare kan ske på tre olika sätt: beredande av tvångsvård enligt LVM, omedelbart om-

händertagande enligt LVM och akut omedelbart omhändertagande enligt polislagen. De olika 

tillvägagångssätten har presenterats i avsnitt 4, 5 och 6. Uppsatsen visar också att LVM aktua-

liserar en rad aspekter utöver juridiska sådana, bland annat etik, psykologi och psykiatri. Som 

exempel kan nämnas de bedömningar som ska göras i samband med tvångsvård för att tillgo-

dose en individs rättigheter och dennas integritet. Detta ställer i sin tur höga krav på beslutfat-

tarnas kompetens.  

 

Grundprincipen för insatser enligt SoL är frivillighet. Det finns alltså ett stort intresse från lag-

stiftarens sida att få personen att frivilligt ändra på sitt missbruksbeteende. Detta återspeglas 

även i LVM. Av portalparagrafen, 1 § LVM, framgår att socialtjänsten ska vara vägledande och 

att lagen enligt 3 § syftar till att motivera den enskilda till frivillig vård. Detta är naturligtvis en 

god tanke, men å andra sidan måste det, med tanke på missbrukets karaktär, göras en bedöm-

ning av om en person verkligen är sanningsenlig när denna uppger att den vill genomgå frivillig 

vård. Det som kan bli problematiskt är hur rättstillämparen ska kunna fatta ett så rimligt beslut 

som möjligt för individens bästa.  

 

7.1 Framväxten av tvångslagstiftning för missbruksvård 
Den historiska redogörelsen av tvångsvårdslagstiftning för missbrukare visar att utvecklingen 

har gått från en vilja att skydda samhället från missbrukaren till att man vill hjälpa människor 

vars liv är i fara. Begrepp som ”fylleri”, har ersatts med ”missbrukare”, vilket är en bättre be-

skrivning av problematiken. LVM syftar till att motivera individen till vård, inte att straffa in-

dividen. Tidigare lagstiftning vittnar alltså om ett intresse av att skydda samhället från individer 

med missbruksproblem. Dessa personer ansågs vara farliga och skapa ett osäkert samhälle för 

övriga medborgare. Detta har succesivt ändrats. Även om det kan anses självklart i dagens sam-

hälle att hjälpa dessa personer, har utvecklingen sannolikt krävt sina offer. Det saknades kun-

skap varför människor hamnar i missbruk och människor som avvek från ett ”normalt” beteende 

hade svårare att passa in i samhället. Så småningom infördes nykterhetsnämnder för att vägleda 

personer ut ur missbruk och snart förflyttades fokus till att hjälpa individen. Det fanns dock 

ingen skyldighet för samhället att ingripa. 

 

Utredningen visar att 1981 års lag börjar likna gällande rätt. Här användes begreppet ”trängande 

behov” som innebar att det skulle föreligga en allvarlig situation på grund av ett missbruk. Detta 

gäller i princip fortfarande. Generalindikationerna och specialindikationerna var i 1981 års lag 

denna lagstiftning placerade i separata lagrum och lagen omfattade inte narkotika och flyktiga 

lösningsmedel. Förutom dessa skillnader har utvecklingen från 1981 till nutid inneburit att da-

gens lag mer pedagogiskt utformad och genomtänkt än vad 1981 års lag var. 

 

7.2 Förutsättningarna för tvångsvård enligt LVM 
LVM uppställer en hel del kriterier för att kunna tillämpa tvångsvård. För beredande av tvångs-

vård är det dock nödvändigt att ta hänsyn till varje enskilt fall och till varje individs fri- och 

rättigheter. Tvångsvård inkräktar på en individs integritet och personer som klarar av att vårdas 

på frivilliga grunder ska kunna göra det. Det utrymme för tolkning som ges av lagstiftningen 

innebär dock att frågan om rättssäkerhet i tillämpningen uppkommer. Enligt doktrin medger till 

exempel vårdbehovet i 4 § LVM mycket stort utrymme för tolkning. Detta kan vara till både 
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för- och nackdel för individen. Resultatet av föreliggande rättsutredning tyder dock på att tolk-

ningsutrymmet är nödvändigt för just för att upprätthålla rättssäkerheten. Rättsfallsanalyserna 

visar att rätten lägger stor vikt vid de individuella skador som missbruket kan orsaka/har orsa-

kat. 

 

Inom tvångsvården diskuteras begreppet samtycke och huruvida ett samtycke till vård är att 

betrakta som sanningsenligt eller inte. Här ställs höga krav på beslutsfattarna som ska göra 

denna bedömning. Samtycke kan å ena sidan fungera som ett motiv för personer som då själva 

går med på att komma under vård, men å andra sidan är en av de stora svårigheterna med att 

komma ur ett missbruk att insikt i den egna sjukdomsbilden ofta saknas. Tvångsvård kan alltså 

vara ett nödvändigt första steg mot insikt.  

 

För att ett beslut om omedelbart omhändertagande ska kunna tillämpas ska det föreligga en akut 

fara för missbrukarens egen hälsa som kräver omedelbar vård och/eller en överhängande risk 

att personen kommer att skada sig själv eller någon närstående. Ett sådant beslut förutsätter att 

missbrukaren har ett så överhängande vårdbehov att rättens beslut inte kan avvaktas. Under-

sökningen visar att när förutsättningarna för omhändertagande har ansetts vara uppfyllda har 

det varit fråga om mycket allvarliga situationer där personen haft ett mycket kraftigt och de-

struktivt missbruk och vägrat vård. 

 

Vid akut omedelbart omhändertagande enligt polislagen, ska patrullerande polis avgöra om det 

är sannolikt att ett omedelbart omhändertagande enligt LVM kommer att ske och om personen 

befinner sig i en allvarlig och riskfylld situation. Denna bedömning kan vara svår, speciellt om 

polisen patrullerar i centrala delar av samhället en lördagskväll och kanske träffar på flertalet 

onyktra personer. Polisen har då att avgöra vilka som har ett fortgående missbruk och vilka som 

bara är ute och roar sig. I mindre städer kan det vara så att polisen känner till de som har ett 

fortgående missbruk och därmed lättare kan göra en bedömning om personen ska akut omedel-

bart omhändertas. En person som blivit akut omhändertagen av polis och lämnad till sjukhus, 

kan sedan välja att lämna sjukhuset och på så sätt frångå vård. Detta är inte särskilt effektivt då 

personen då kan fortsätta missbruka. Om en individ uppfyller förutsättningarna för ett akut 

omedelbart omhändertagande är chanserna inte så stora att vederbörande klarar av att genomgå 

vård på frivilliga grunder. 

 

Dessa tre tillvägagångssätt för att bereda individer tvångsvård ger människor en chans att 

komma ur sitt missbruk och kan innebära en räddning om vederbörandes liv är i akut fara. Av 

resultatet framgår det många aspekter i detta rättsområde; juridiska, etiska, psykologiska och 

psykiatriska frågor inte alltid har en självklar plats i lagtolkningen.  
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