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1 Inledning 

1.1 Rätten till hälsa i välfärdsstaten 

I en välfärdsstat är realiserandet av rätten till hälsa en grundläggande utgångspunkt. Det 

betyder dock inte att det i svensk rätt finns någon utkrävbar rätt till hälsa.1 Rätten till 

hälsa återfinns dock i flera internationella konventioner, både skapade av FN-organ och 

av olika europeiska institutioner. Rätten till hälsa enligt Förenta Nationerna (FN) 

ålägger konventionsstaterna att skapa goda förutsättningar för hela befolkningens hälsa 

vilket bland annat innebär en skyldighet för Sverige att vidta nödvändiga åtgärder för att 

förebygga sjukdomar och skapa förutsättningar att tillförsäkra var och en läkarvård och 

sjukhusvård i händelse av sjukdom.2 

Rätten till hälsa är inte exklusiv för vuxna utan ska även tillförsäkras barn. Alla stater 

som erkänt barnets rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkon-

ventionen) ska garantera barnets tillgång till hälso- och sjukvårdssystemet och sträva 

efter att inget barn är berövat sin rätt till denna tillgång. Rätten till hälsa framgår inte 

uttryckligen av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) men på senare år har det 

argumenterats för att det ska gå att härleda en viss rätt till sjukvård utifrån rätten till liv.3 

Europakonventionen är även intressant på grund av dess särställning i svensk rätt och 

den mängd rättsfall som har avgjorts på just psykiatrins område.4 

Ett ämne som har varit aktuellt i den svenska debatten det senaste året är den grupp i 

samhället som har komplexa vårdbehov.5 Barn och unga med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, såsom autism och ADHD, har ofta beteenden som på olika sätt 

avviker från normen. Just denna grupp kan därför i större utsträckning än andra barn bli 

                                                 

 
1 Kindström Dahlin, M., Psykiatrirätt: intressen, rättigheter & principer, Jure Förlag AB, 

Stockholm 2014 s. 124. 
2 Se bland annat artikel 12.2(c) i den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter som närmare kommer behandlas i avsnitt 3. 
3 Kindström Dahlin, M. 2014 s. 124 och Lind, A–S., Sociala rättigheter i förändring: en 
konstitutionellrättslig studie, Uppsala universitet (Juridiska institutionen), Uppsala 2009 s. 223. 
4 Bartlett, P., Lewis, O. & Thorold, O., Mental disability and the European Convention on Human 
Rights, Martinus Nijhoff, Leiden, Boston, 2006 s. 1. 
5 Se t.ex. Uppdrag granskning och SVT Nyheter Stockholm, ”Vem kan rädda Sanne?” från 7 

november 2018 och ”Psykrevolten” från 10 april 2019. 
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föremål för socialtjänstens uppmärksamhet.6 Att dessa barn och unga har neuropsykiat-

riska funktionsnedsättningar innebär dock att de inte bara har behov av sociala stöd-

insatser utan i många fall även medicinsk eller annan hälso- och sjukvårdsbaserad 

behandling.7 Eftersom det är socialtjänsten, alltså kommunen, som står för de sociala 

insatserna och landstinget (eller annan vårdgivare) som ska tillhanda hålla hälso- och 

sjukvård, finns för denna grupp barn och unga ett behov av samverkan mellan två olika 

huvudmän. Att ge vård och stöd är tids- och resurskrävande och en tendens har kunnat 

urskiljas att ”bolla” dessa personer mellan sig, antingen för att undvika ansvar eller för 

att det finns en brist på kompetens att behandla personerna inom den egna 

organisationen. Det har framförts kritik mot att tillgången till nödvändig vård och 

behandling, på grund av organisatoriska skäl, har satts åt sidan.8 

Utan en fungerande samverkan finns en risk för att dessa barn inte får tillgång till den 

hälso- och sjukvård de utifrån rätten till hälsa har rätt till. I olika omgångar har det i 

lagstiftningsarbetet konstaterats att samverkan mellan kommun och landsting ofta är 

bristfällig och i ett led att förstärka samarbetet finns det numer en lagstadgad skyldighet 

för landstingen att ingå formella överenskommelser med kommunerna om samarbete 

kring vissa särskilda grupper, bland annat barn som är placerade utanför hemmet och 

personer med psykiska funktionsnedsättningar.9 Trots den lagstadgade skyldigheten kan 

de två huvudmännen dock stöta på en del hinder i försöket att realisera det nödvändiga 

samarbetet.10 Det finns även en risk att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättn-

ingar på grund av sina komplexa vårdbehov faller mellan olika tvångsvårdslagar. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna framställning syftar till att undersöka och analysera rätten till hälso- och sjukvård 

för barn och unga i Sverige med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som på grund 

                                                 

 
6 Se t.ex. SOU 2015:71 Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU. 
7 Se bland annat Gillberg, C., Barnneuropsykiatriskt synsätt kan bidra till förståelse av social 
utslagning, Läkartidningen, nummer 17, volym 98, 2001 s. 2033. 
8 Uppdrag granskning och SVT Nyheter Stockholm, ”Vem kan rädda Sanne?” från 7 november 2018 

och ”Psykrevolten” från 10 april 2019. 
9 De aktuella bestämmelserna finns i 16 kap. 3 § p. 1 hälso- och sjukvårdslag (2017:30, HSL) och 

5 kap. 1 d § socialtjänstlag (2001:453, SoL) respektive 16 kap. 3 § p. 3 HSL och 5 kap. 8 a § SoL. Se 

för de senaste lagändringarna på området prop. 2016/17:59 Trygg och säker vård för barn och unga 
som vårdas utanför det egna hemmet och prop. 2008/09:193 Vissa psykiatrifrågor m.m. 
10 Se bland annat Rönnberg, L., Hälso- och sjukvårdsrätt, 4 uppl., Studentlitteratur AB, Lund 2016 

s. 216. 
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av sitt eget beteende eller sjukdomstillstånd är föremål för socialtjänstens verksamhet. I 

uppsatsen diskuteras om rättsläget på såväl socialtjänstens som hälso- och sjukvårdens 

område möjliggör för denna grupp att få sin rätt till hälsa uppfylld. 

Den övergripande frågeställningen är vilken rätt till hälsa som barn med neuro-

psykiatriska funktionsnedsättningar har och vilket ansvar Sverige som stat har för realis-

erandet av rättigheten. Dessutom har uppsatsen följande specifika frågeställningar: 

• Vilken rätt till hälsa har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

enligt internationell rätt? 

• Vilken rätt till hälsa har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

enligt Europakonventionen? 

• Vilka problem och risker finns med den svenska rättsutvecklingen i ljuset av 

ovan? 

1.3 Avgränsningar 

De utmaningar som uppstår i samverkan mellan kommun och landsting är omfattande 

utifrån många olika aspekter. För att framställningen ska bli så konkret och relevant som 

möjligt i förhållande till syftet avgränsas uppsatsen till barn och unga med neuro-

psykiatriska funktionsnedsättningar som är föremål för socialtjänstens verksamhet. 

Andra grupper med komplexa vårdbehov som drabbas av samma typ av samverk-

ansproblem, exempelvis personer som lider av ätstörningar kombinerat med missbruk, 

kommer alltså inte att närmare behandlas. Vad gäller de avsnitt som behandlar 

tvångsvård av barn enligt LVU är de avgränsade till att fokusera på lagens 3 § som 

möjliggör institutionsplacering på grund av barnets eget beteende.  

Även avseende de internationella instrument som reglerar rätten till hälsa är det 

nödvändigt med vissa avgränsningar. Uppsatsen kommer att fokusera på rätten till hälsa 

såsom den uttrycks i FN:s internationella konvention om ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter (ESK-konventionen), barnkonventionen samt Europakonven-

tionen. Detta motiveras av att rätten till hälsa såsom den uttrycks ESK-konventionen är 

en av de mest centrala folkrättsliga bestämmelserna om rätten till hälsa11 och att barns 

rättigheter idag har en särställning genom barnkonventionen, som träder i kraft som 

                                                 

 
11 Zillén, K., Barn i välfärdsstatens utkant – om rätten till sjukvård för barn som är unions-

medborgare och som lever i ekonomisk utsatthet i Sverige, Iustus förlag AB, Uppsala 2019 s. 103 f. 
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svensk lag den 1 januari 2020. Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

tillhör en grupp som har erkänts som särskilt sårbar ur diskrimineringssynpunkt. Som en 

konsekvens har konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

(CRPD) kommit till. Denna kommer att behandlas som ett komplement för att bidra 

med ytterligare ett perspektiv på rätten till hälsa. 

Valet av fokus på Europakonventionen förklaras av att det på senare år har vuxit 

fram en rätt till hälsa enligt konventionen och att den har en särställning i svensk rätt 

jämfört med andra konventioner.12 I uppsatsen kommer endast artikel 2, med små 

avsteg till andra artiklar, att behandlas. Avgränsningen motiveras av att det är rätten till 

liv enligt artikel 2 som huvudsakligen har lagt grunden för Europadomstolens praxis på 

hälso- och sjukvårdsområdet vad gäller frågan om rätten till en utkrävbar rätt till vård.  

Trots att det i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna finns 

artiklar av relevans för barns rätt till hälsa, såsom artikel 24 om barns rätt till omvårdnad 

och artikel 35 om rätten till förebyggande hälsoskydd och medicinsk vård, kommer 

stadgan att lämnas utanför framställningen.13 Detta motiveras av att den enligt artikel 51 

enbart tillämpas av medlemsstaterna i de frågor som rör unionsrätten område. Sakfrågan 

måste alltså falla inom EU:s kompetensområde för att stadgan ska bli tillämplig och EU 

har en begränsad kompetens i frågor om vilken hälso- och sjukvård som enskilda ska ha 

rätt till. Medlemsstaterna har enligt artikel 168.7 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt själva ansvar för att besluta om sin hälso- och sjukvårdspolitik. 

På grund av syftet med framställningen kommer inte heller Europarådets sociala 

stadga att ägnas något vidare utrymme.14 Den är ett komplement till Europakonvention-

en och formulerar en rätt till hälsa genom skyldigheter för staten att vidta åtgärder för 

att förebygga ohälsa och folksjukdomar. Fokus för den sociala stadgan är omvårdnad 

och social trygghet och lämnas därför därhän till förmån för de mer konkreta hälso-

bestämmelserna i de konventioner som presenterats ovan.15 

                                                 

 
12 Europakonventionens ställning i svensk rätt utvecklas i 5.1. 
13 Enligt artikel 6.1 i fördraget om Europeiska unionen där det framgår att stadgan ska ha samma 

ställning som fördragen, vilket innebär att den är en del av EU:s primärrätt och rättsligt bindande för 

samtliga medlemsstater. 
14 Europarådets sociala stadga antogs år 1961, ratificerades av Sverige år 1962 och trädde i kraft år 

1965. 
15 För ett utvecklat resonemang om den social stadgans syfte och tillämpningsområde se Zillén, K. 

Barn i välfärdsstatens utkant s. 135 ff. 
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1.4 Metod och material 

Syftet med framställningen är, som ovan nämnts, att undersöka och analysera rätten till 

hälso- och sjukvård för barn och unga i Sverige som har neuropsykiatriska funktions-

nedsättningar och som är föremål för socialtjänstens verksamhet. Utgångspunkten för 

besvarandet av hur rätten till hälsa formuleras för denna grupp är Europakonventionen, 

ESK-konventionen, barnkonventionen och CRPD. I uppsatsen används alltså både inter-

nationella FN-konventioner och Europakonventionen för att uttolka innebörden av 

rätten till hälsa för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Europa-

konventionen har på grund av sin särställning i svensk rätt möjligtvis en mer självklar 

roll i tolkningen av svensk rätt än övriga internationella konventioner. Valet att även 

använda internationella konventioner motiveras dels av att Europakonventionen ska 

tolkas i ljuset av annan internationell rätt.16 Därtill är den internationella rätten av egen 

relevans redan på grund av Sveriges olika internationella åtaganden. De internationella 

konventionernas ställning i svensk rätt ska närmare utvecklas i avsnitt 3. 

I tolkningen av rätten till hälsa såsom den framgår av artikel 12 i ESK-konventionen 

har har de allmänna kommentarer som lämnats av konventionens övervakningsorgan, 

kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK-kommittén) använts. 

På samma sätt har barnrättskommitténs allmänna kommentarer varit nödvändiga för att 

uttolka barns rätt till hälsa såsom den följer av barnkonventionen. Även CRPD-

kommitténs allmänna kommentarer nyttjas för att närmare förstå innebörden av 

artiklarna i CRPD. För att framställningen ska tjäna sitt syfte, och för att läsaren ska 

kunna tillgodogöra sig materialet, kommer slutsatserna av rätten till hälsa enligt de tre 

FN-konventionerna att presenteras löpande. 

Europakonventionen har som nämnts en speciell ställning i svensk rätt. Sverige 

ratificerade konventionen 1953 och den inkorporerades 1995 genom antagandet av lag 

(1994:1219) om den europeiska konventionen. Europakonventionen är alltså numera 

svensk lag. Samtidigt som inkorporeringen stadgades i 2 kap. 19 § (då 2 kap. 23 §) 

regeringsformen att ingen lag får stiftas i strid med Sveriges åtaganden enligt 

Europakonventionen. Att det av grundlag framgår att Europakonventionen i lagstiftn-

ingshänseende står över annan vanlig lag ger den vad som brukar kallas en semi-

                                                 

 
16 Se bland annat Europadomstolens tillämpning av CRPD i Fernandes de Oliveira mot Portugal, 

ansökningsnummer 78103/14, dom den 31 januari 2019 (GC). 
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konstitutionell status. Vad gäller Europakonventionens rätt till liv enligt artikel 2, och 

den rätt till hälsa som kan härledas därur, är Europadomstolens rättspraxis central. De 

mest centrala fallen på området kommer att belysas och ägnas särskilt utrymme. Ur 

dessa fall kommer ett antal kriterier, eller regler, uttolkas för att på så sätt försöka 

systematisera och generalisera gällande rätt på området. Allmänna principer om 

tolkning av traktat finns i Wienkonventionen om traktaträtten. Av artikel 32 följer att 

förarbeten till traktater endast utgör en sekundär rättskälla, vilket stämmer överens med 

Europadomstolens praxis.17 Domstolen har även framhållit att konventionen bör tolkas 

dynamiskt, alltså i ljuset av samhällsutvecklingen och förändringar i rättsuppfattningen i 

de olika medlemsstaterna. Av denna anledning kan den tolkning som gjordes i samband 

med tillkomsten av konventionen ha förändrats vilket förklarar förarbetenas svaga 

ställning.18 

Utifrån nämnda konventioner formuleras den rätt till hälsa som tjänar som 

utgångspunkt för konstaterandet av vilka skyldigheter som genom rätten till hälsa 

uppkommer för Sverige. Problematiserandet av skyldigheterna, och den kritiska 

granskningen av hur ansvaret för realiserandet av rätten till hälsa faktiskt är uppbyggt i 

svensk rätt, utgår givetvis från relevant lagstiftning på området. I uttolkandet av 

innebörden av lagstiftningen används förarbeten och doktrin, vilka efter lagstiftningen 

är de mest centrala och högst rankade rättskällorna på området. Valet av rättskällor 

beror på att de organisatoriska regelverk som behandlas är av sådan karaktär att de 

sällan blir föremål för någon diskussion i rättspraxis. 

Svensk rättspraxis kommer emellertid att användas för att synliggöra ett av de 

organisatoriska problem som kan uppstå i den situation som uppkommer då ett barn 

eller en ungdom med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning blir föremål för social-

tjänstens ansökan om tvångsvård enligt LVU. Med hjälp av förarbeten och doktrin 

kommer två stycken rättsfall från 2010 som har central betydelse för besvarandet av 

syftet med framställningen att kritiskt analyseras. 

                                                 

 
17 Danelius, H., Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 50. 
18 A.a. s. 50. 
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1.5 Disposition 

Uppsatsen består, utöver inlednings- och bakgrundskapitlet, av tre block. Det första 

blocket behandlar internationell rätt, det andra behandlar Europakonventionen och det 

tredje behandlar svensk rätt. 

I avsnitt 2 beskrivs neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hur de inverkar på 

barn och ungas liv. Detta avsnitt placeras först så att läsaren ska ha med sig kunskap om 

det vårdbehov som kan uppstå för barn och unga in i de följande kapitlen. Avsnitt 2 ger 

även en kort bakgrund till hur barnrätten vuxit fram i svensk rätt och hur 

ansvarsfördelningen ser ut mellan vårdnadshavare och socialtjänst. Avsnitt 3 ämnar 

sedan besvara frågan om vilken rätt till hälsa som enligt ESK-konventionen, barn-

konventionen och CRPD tillkommer barn med neuropsykiatriska funktionsnedsätt-

ningar. Det inleds med mer allmänna redogörelser för vilken ställning konventionerna 

har i svensk rätt och vilka klagomöjligheter för att avslutas med det materiella innehållet 

i rätten till hälsa som det framgår av konventionerna och de slutsatser som dragits. 

Avsnitt 4 ämnar utreda vilken rätt till hälso- och sjukvård som följer av Europa-

konventionens rätt till liv. Fokus i avsnittet ligger på Europadomstolens rättspraxis och 

utifrån den formuleras ett antal slutsatser. I avsnitt 5 behandlas det första problem som 

har identifierats i sammanhanget, nämligen samverkan mellan socialtjänst och 

vårdgivare (kommun och landsting) i situationer som uppstår kring de barn och unga 

som är föremål för framställningen. I avsnittet redogörs för landstingets respektive 

kommunens ansvar för dessa barn. Genomgående problematiseras frågor om ansvars-

fördelning. 

Avsnitt 6 är det sista materiella tillägget innan säcken knyts ihop och presenterar det 

andra stora problemet som har identifierats, nämligen tvångsvård av barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar enligt LVU. Avsnittet utgörs av en analys av 

två rättsfall från år 2010. De konsekvenser och den kritik som har uppstått i kölvattnet 

av fallen kommer att diskuteras ur olika perspektiv med en utgångspunkt i syftet med 

socialtjänstens tvångsvård enligt LVU. Avslutningsvis presenteras i avsnitt 7 samman-

fattande slutsatser och svar på de frågor som har utgjort ramen för framställningen.  
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2 Bakgrund 

2.1 Barn som rättighetsbärare och barnrättens framväxt 

Uppfattningen att samhället genom lagstiftning ska ha direkt inflytande över barn- och 

föräldrarelationer är relativt modern.19 Föräldrars ansvar för sina barn var länge skyddat 

från statens inblandning och ingripanden i familjen började först under slutet av 1800-

talet legitimeras utifrån ståndpunkten att föräldrarätten inte skulle ses som överordnad 

utan delegerad till föräldrarna via staten.20 Utvecklingen har rört sig över det senaste 

århundradet och barnrätten utvecklades till ett eget rättsområde under 1990-talet.21 

Detta egna rättsområde kännetecknas av att det är barnet och barnets egna relationer till 

samhället, dess institutioner och medlemmar, som är i centrum för de rättsliga bedöm-

ningarna. På det viset skiljer sig modern barnrätt från äldre rätt där barnet istället betrak-

tades som avhängigt vuxnas legala relationer.22 Antagandet av barnkonventionen från 

1989 innebär att barn, kanske för första gången i historien, ses som aktiva subjekt och 

inte bara som objekt för våra insatser. Barnen ses nu inte heller primärt som familje-

medlemmar utan som egna individuella individer. Detta paradigmskifte är grundlägg-

ande. Barndomen ses inte längre som en transportsträcka till ett vuxet liv utan som en 

viktig del i livet i sig.23 

Utgångspunkten är fortfarande att föräldern eller annan vårdnadshavare har det 

primära ansvaret för sitt barn. Av artikel 5 i barnkonventionen följer att konventions-

staterna ska respektera att den som har det juridiska ansvaret för barnet i överens-

stämmelse med den fortlöpande utvecklingen hos barnet ger lämplig ledning i barnets 

utövande av de rättigheter barnet tillerkänns i konventionen. Ansvaret för barnet 

kommer i svensk rätt tydligt till uttryck genom reglering av vårdnaden om barnet. 

Enkelt kan uttryckas att den som har vårdnad om ett barn har ansvar för barnets välfärd, 

se bland annat 6 kap. 2 och 11 §§ i föräldrabalken (FB).  

                                                 

 
19 Ohrlander, Kajsa, I barnens och nationens intresse: socialliberal reformpolitik 1903–1930, 

Almqvist & Wiksell, Stockholm 1992 s. 31 f. 
20 Schiratzki, J., Barnrättens grunder, 7 uppl., Studentlitteratur AB, Lund 2019 s. 16. 
21 A.a. s. 13. 
22 A.st. 
23 Jansson, S., Att bevaka barns rätt till en god hälsa. I: Cederborg, A–C. & Warnling-Nerep, W. 

(red.), Barnrätt: en antologi, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2014 s. 199. 
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2.2 Överflyttning av ansvar från vårdnadshavare till stat 

En annan utgångspunkt inom barnrätten är att barndomen präglas av barnets fysiska och 

psykiska utveckling. Det är under barndomen som de grundläggande förmågorna 

utvecklas. Att barnets kapacitet är under utveckling innebär att barnet i stor utsträckning 

är beroende av sin omgivning för omsorg och tillsyn.24 I det fall vårdnadshavare brister 

i sitt ansvar för barnet uppstår därför frågan hur tillförsäkrandet av barnets omsorg ska 

garanteras. Svaret på frågan är att det är de kommunala socialnämnderna, socialför-

valtningen och dess tjänstemän som enligt 2 kap. § socialtjänstlag (2001:453, SoL) som 

har det yttersta ansvaret för skydd och stöd till enskilda i kommunen. Barn och unga 

utgör enligt 5 kap. 1 § SoL en av de grupper vars behov särskilt ska beaktas av social-

tjänsten. 

Huvudregeln är enligt 1 kap. 1 § SoL och 1 § LVU att socialtjänstens stödåtgärder 

för barnet i största möjliga mån ska genomföras på frivillig väg och i samråd med vård-

nadshavarna. Saknas samtycke till nödvändiga insatser kan dock tvångsvård beslutas 

enligt 2 eller 3 §§ LVU. Förutsättningarna för tvångsvård ska behandlas i avsnitt 6 och 

7. 

2.3 Barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

2.3.1 Symptom 

Som ovan nämnts vill jag med detta avsnitt ge en kort genomgång av vad neuropsykiat-

riska funktionsnedsättningar är och vad en sådan funktionsnedsättning kan innebära för 

ett barn. I detta inledande avsnitt ska symptomen för de mest centrala funktionsnedsätt-

ningarna beskrivas. Inom de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna finns några 

syndrom som är vanligare än andra och som många av oss känner till. Dessa är ADHD, 

Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och andra autismspektrumstörningar.25 Just 

eftersom de är vanliga bland de barn och unga som är i fokus för denna framställning är 

det dessa syndrom jag kommer fokusera på nedan. 

                                                 

 
24 Schiratzki, J., Barnrättens grunder, 7 uppl., Studentlitteratur AB, Lund 2019 s. 18. 
25 Infoteket om funktionshinder, Information från Region Uppsala, Vad är en neuropsykiatrisk funk-
tionsnedsättning? Hämtad 2019-04-15. 
http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Neurospykiatriska-

funktionsnedsattningar/Vad-ar-neuropsykiatrisk-funktionsnedsattning/ 

http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Neurospykiatriska-funktionsnedsattningar/Vad-ar-neuropsykiatrisk-funktionsnedsattning/
http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Neurospykiatriska-funktionsnedsattningar/Vad-ar-neuropsykiatrisk-funktionsnedsattning/
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Redan före tre års ålder kan autism ge allvarliga symptom på nedsatt förmåga till 

ömsesidig social interaktion, ömsesidig kommunikation och stora svårigheter att variera 

sitt beteende. Det har visat sig att autism alltid medför kognitiv problematik i någon 

form och minst tre fjärdedelar av alla med autism har uppvisar en psykisk utvecklings-

störning. Studier visar att autism förekommer hos minst 0,1 procent av alla barn och det 

råder bred konsensus om att autism har biologiska förklaring som framför allt är genet-

iska.26 

Aspergers syndrom innebär liknande men inte lika dramatiska symptom som den så 

kallade klassiska autismen som har beskrivits ovan. Barn med Aspbergers syndrom 

brukar ha en normal eller hög begåvning och ett högutvecklat språk. Dock är förmågan 

att använda sitt språk för ömsesidig kommunikation nedsatt. Cirka 0,4 procent av barn i 

skolålder beräknas ha Aspergers syndrom. Den symptomatologiska likheten med autism 

pekar åt att även Aspergers syndrom åtminstone delvis beror av genetiska faktorer.27 

ADHD står för attention-deficit/hyperactivity disorder och medför delvis andra 

symptom än Aspergers syndrom och autismspektrumstörningar. ADHD medför en upp-

märksamhetsstörning, hyperaktivitet eller impulsivitet, antingen var för sig eller i komb-

ination. Symptomen uppträder alltid före 7 års ålder och har funnits leda till sociala, 

akademiska eller yrkesmässiga handikapp. Frekvensen av allvarlig ADHD med betyd-

ande kliniska handikapp är bland barn mellan 3 och 5 procent. Genetiska faktorer har 

även här en stor betydelse men ADHD kan därutöver orsakas av pre- eller perinatal 

hjärnskada28, alltså en skada på hjärnan som uppstår innan födseln eller under den första 

levnadstiden.29 

Tourettes syndrom utmärker sig genom kliniskt besvärande och handikappande mot-

oriska tics i kombination med vokala tics. Symptomen kan uppträda redan under barn- 

och ungdomsåren och studier har visat att minst 0,5 procent av skolbarn uppvisar 

                                                 

 
26 Gillberg, C., Barnneuropsykiatriskt synsätt kan bidra till förståelse av social utslagning, 
Läkartidningen, nummer 17, volym 98, 2001 s. 2032. 
27 Gillberg, C. Barnneuropsykiatriskt synsätt s. 2032. 
28 Gillberg, C. Barnneuropsykiatriskt synsätt s. 2033. 
29 Region Stockholm, Habilitering och hälsa, Orsaker till autism – kring födseln (perinatalt), senast 
uppdaterad den 24 maj 2004. Hämtad den 1 maj 2019. http://www.habilitering.se/autismforum/om-

diagnoser/orsaker/orsaker-till-autism/perinatala-orsaker 

http://www.habilitering.se/autismforum/om-diagnoser/orsaker/orsaker-till-autism/perinatala-orsaker
http://www.habilitering.se/autismforum/om-diagnoser/orsaker/orsaker-till-autism/perinatala-orsaker
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symptomen. Precis som för de andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som 

beskrivits ovan finns det genetiska förklaringar till Tourettes syndrom.30 

2.3.2 Konsekvenser av funktionsnedsättningen 

Forskning visar att minst 5 procent av alla barn har en mycket allvarlig neuro-

psykiatrisk funktionsnedsättning och enligt svenska undersökningar har nästan samtliga 

blivit föremål för hjälpinsatser före eller under de första skolåren.31 Ytterligare flera 

procent har måttliga funktionshinder varav majoriteten kommer att uppmärksammas 

som så kallade problemfall före vuxen ålder. Genetiska och hjärnskadande faktorer är i 

allmänhet dominerande men symptomen kan också påverkas av psykosociala faktorer.32 

Alla barnneuropsykiatriska funktionsnedsättningar är mycket vanligare hos pojkar än 

flickor.33 Vissa data talar dock för en underrapportering av flickor, bland annat eftersom 

de i genomsnitt är mindre aggressiva och ”störande” än pojkar.34 

En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning innebär att hjärnan på vissa sätt fungerar 

annorlunda jämfört med hos de flesta andra.35 Det så kallade ”annorlunda fungerandet” 

i hjärnan är medfött och kommer bestå under en persons hela liv. Det ska dock under-

strykas att personens livssituation och erfarenheter har visat sig spela stor roll för i 

vilken grad dessa leder till en funktionsnedsättning.36 Det finns exempel på när det 

annorlunda fungerandet beskrivs i termer av mer positiva personlighetsdrag. I de fall 

personens annorlunda fungerande dock leder till en funktionsnedsättning, ökar risken 

för psykiska problem såsom depression, ångest, utmattningssyndrom, ätstörning och 

                                                 

 
30 Gillberg, C. Barnneuropsykiatriskt synsätt s. 2033. 
31 Rasmussen P, Gillberg C. Natural outcome of ADHD with developmental coordination disorder 
at 22 years: a controlled, longitudinal, community-based study of individuals first diagnosed at age 
7 years. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2000; 39: 1424–31. 
32 Gillberg, C. Barnneuropsykiatriskt synsätt s. 2033 och Harris JC. Developmental neuropsychiatry. 
Assessment, diagnosis and treatment of developmental disorders. New York and Oxford: Oxford 

University Press, 1995. 
33 Rasmussen P och Gillberg C. s. 1424–31. 
34 Gillberg, C. Barnneuropsykiatriskt synsätt s. 2033. 
35 Infoteket om funktionshinder, Information från Region Uppsala, Vad är en neuropsykiatrisk funk-
tionsnedsättning? Hämtad den 15 april 2019. 

http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Neurospykiatriska-

funktionsnedsattningar/Vad-ar-neuropsykiatrisk-funktionsnedsattning/ 
36 Infoteket om funktionshinder, Information från Region Uppsala, Vad är en neuropsykiatrisk funk-

tionsnedsättning? Hämtad 2019-04-15. 

http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Neurospykiatriska-funktionsnedsattningar/Vad-ar-neuropsykiatrisk-funktionsnedsattning/
http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Neurospykiatriska-funktionsnedsattningar/Vad-ar-neuropsykiatrisk-funktionsnedsattning/
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missbruk. Det har beskrivits som att personen har en medfödd skörhet som inte nödvän-

digtvis måste leda till lidande.37 

Det kan även finnas bekymmer inom det sociala och det är vanligt med missförstånd. 

Många beteenden som för de flesta utförs intuitivt och automatiskt kan en person med 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning behöva tid att tänka ut och lära in. Det kan därtill 

uppstå problem med impulsivitet vilket kan belasta personens relationer. Svårigheter i 

att tänka ut vad som kan eller håller på att gå fel i relationer spelar också roll. Att känna 

sig misslyckad i sina relationer ökar risken för känslor av ensamhet och depression. Den 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningen är som sagt medfödd vilket innebär att även 

ett litet barn kan vara extra skört. Skörheten innebär sämre förutsättningar för en trygg 

anknytning till föräldrarna, vilket utgör grunden till en normal personlighetsutveckl-

ing.38 Skörheten kan dock underlättas med rätt hjälp. Det har konstaterats att tidig 

diagnos, individanpassad pedagogik och i vissa fall medicinering i många fall kan för-

hindra utvecklingar mot depression, antisocialitet, missbruk, kriminalitet och psyko-

social utslagning.39 Därför är insatser från socialtjänst tillsammans med hälso- och sjuk-

vården många gånger centrala för att dessa barn och unga ska få ett så bra liv som 

möjligt.  

                                                 

 
37 Infoteket om funktionshinder, Information från Region Uppsala, Vad är en neuropsykiatrisk funk-
tionsnedsättning? Hämtad 2019-04-15. 
38 Infoteket om funktionshinder, Information från Region Uppsala, Vad är en neuropsykiatrisk funk-
tionsnedsättning? Hämtad 2019-04-15. 
39 Gillberg, C. Barnneuropsykiatriskt synsätt s. 2033. 
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3 Barns rätt till hälsa enligt internationella konventioner 

3.1 Barn med funktionsnedsättningar i den internationella rätten 

Centralt för syftet med framställningen är att besvara vad rätten till hälsa egentligen 

består i och vad den innebär för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som 

är föremål för socialtjänstens verksamhet. Rätten till bästa möjliga hälsa återfinns i flera 

av FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och ålägger konventionsstaterna att 

skapa goda förutsättningar för hela befolkningens hälsa. Rättigheten kommer som sagt 

till uttryck i flera olika bestämmelser men den mest centrala på området är artikel 12 i 

ESK-konventionen.40 Av den anledningen kommer en stor del av detta avsnitt att ägnas 

åt rätten till hälsa såsom den uttrycks just i artikel 12. I min tolkning har jag använt mig 

av den allmänna kommentar som gjorts av konventionens övervakningsorgan, ESK-

kommittén. Barns rätt till hälsa framgår även av barnkonventionens artikel 24 vars 

innebörd till mångt och mycket överensstämmer med den i artikel 12 i ESK-konvent-

ionen. De två artiklarna kommer därför att behandlas tillsammans. För barn med neuro-

psykiatriska funktionsnedsättningar finns dessutom konventionen om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning (CRPD) vars artikel 25 även den föreskriver en rätt 

till hälsa. CRPD genomsyras av förbudet mot diskriminering varför hälsobegreppet 

även i denna kontext är av värde för framställningen. 

3.2 Internationella konventioners ställning i svensk rätt 

ESK-konventionen antogs den 16 december 1966 och trädde för Sveriges del i kraft den 

3 januari 1976.41 Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 

1989 och ratificerades av Sverige den 1 juni 1990, alltså långt senare. Enligt 

barnkonventionens artikel 2 har konventionsstaterna ett ansvar att respektera och 

tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i konventionen, 

utan åtskillnad av något slag. På samma sätt omfattar ESK-konventionen alla som 

befinner sig inom landets jurisdiktion. Det följer bland annat av artikel 2 enligt vilken 

staterna har ett ansvar att garantera rättigheterna i konventionen utan diskriminering på 

                                                 

 
40 Zillén, K., Barn i välfärdsstatens utkant – om rätten till sjukvård för barn som är unions-
medborgare och som lever i ekonomisk utsatthet i Sverige, Iustus förlag AB, Uppsala 2019 s. 103. 
41 Konventionens antogs av FN:s generalförsamling genom Generalförsamlingens resolution 2106 

(XX). 
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grund av bland annat nationell eller social härkomst eller ställning i övrigt. CRPD 

antogs den 13 december 2006 och trädde för Sveriges del i kraft den 14 januari 2009. 

Eftersom CRPD i stort syftar till att undanröja diskriminerande hinder i samhället för 

personer med funktionsnedsättning framgår genom konventionens själva existerande att 

rättigheterna ska gälla för alla. 

Att Sverige har antagit dessa konventioner betyder att ett juridiskt bindande avtal har 

ingåtts om att fullgöra konventionens förpliktelser.42 Sverige är således juridiskt bundet 

att förverkliga rätten till hälsa som den framgår av konventionerna. Att Sverige på ett 

folkrättsligt plan är förpliktat att följa konventionerna säger dock inte så mycket om 

vilken ställning de har i svensk rätt internt, eller om de kan tillämpas direkt av svenska 

myndigheter och domstolar. För att ratificerade konventioner ska kunna tillämpas 

internrättsligt krävs att de införlivas i svensk rätt genom inkorporering eller trans-

formering. Det följer av att Sverige är en dualistisk stat och alltså måste införliva kon-

ventionsbestämmelser i svensk rätt.43 

Transformering kan beskrivas som att införa eller ändra svenska bestämmelser så att 

de överensstämmer med konventionen i fråga.44 Inkorporering innebär istället att kon-

ventionsstaten antar en ny lagstiftning som föreskriver att en viss konvention, eller delar 

av den, ska gälla som lag. Det innebär att konventionen blir direkt tillämplig i svensk 

rätt.45 Nämnas bör att det händer att lagstiftaren konstaterar att det råder normharmoni 

mellan svensk rätt och det internationella åtagandet, och att det därför inte är nödvändigt 

med någon inhemsk åtgärd för att uppfylla den internationella förpliktelsen.46 Hittills 

har Sverige inte inkorporerat någon av de tre ovannämnda konventionerna men i juni 

2018 beslutade riksdagen att inkorporera barnkonventionen genom antagandet av lagen 

om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.47 Lagen om barnkonven-

                                                 

 
42 Att stater är bundna av ingångna traktat är en princip som brukar kallas pacta sunt servanda. Vad 

gäller folkrätten framgår principen bland annat av artiklarna 26 och 27 i Wienkonventionen om 

traktaträtten från 1969, antagen i Wien den 23 maj 1969, som trädde i kraft den 27 januari 1980. Se 

även prop. 1974:158 s. 56 ff. 
43 Bring, O., Monism och dualism, i går och i dag. I Stern, R. & Österdahl, I. (red.), Folkrätten i 

svensk rätt, Liber AB, Malmö 2012 s. 31. 
44 SOU 2016:19 Barnkonventionen blir svensk lag s. 352 f. 
45 SOU 2016:19 s. 353. 
46 SOU 2016:19 s. 354. 
47 Se för beslutet 6 och 13 §§ i riksdagens protokoll 2017/18:131.  
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tionen träder i kraft den 1 januari 2020 och ges därmed ställning som svensk lag men 

det är fortfarande oklart vad en inkorporering kan komma att innebära.48  

Att de tre konventionerna ännu inte inkorporerats i svensk rätt innebär att de inte är 

direkt tillämpliga för svenska domstolar och myndigheter.49 Det innebär dock inte att 

konventionernas artiklar saknar betydelse för svensk rätt utan enbart att konventionerna 

inte omedelbart blir en del av den svenska rättsordningen. Sverige har ju genom 

ratificeringen en folkrättslig och juridiskt bindande förpliktelse att vara lojalt mot 

konventionerna och de åtaganden som följer därav.50 Det innebär på ett konkret plan att 

myndigheter och domstolar är skyldiga att tolka svensk lag så att den står i överens-

stämmelse med Sveriges åtaganden enligt konventionen. Det här kallas konventions-

konform (eller fördragskonform) tolkning och följer av att svensk rätt enligt allmänna 

folkrättsliga principer måste överensstämma med Sveriges internationella konventions-

åtaganden.51 

Trots skyldigheten att tillämpa konventionskonform tolkning är det dock sällan 

förekommande att den uppfylls. Enligt en kartläggning från 2018 om domstolar och 

myndigheters tillämpning av fördragskonform tolkning använder domstolar och 

myndigheter sällan denna tolkningsmetod. Detta trots att det förekommer referenser till 

internationella åtaganden i myndigheternas policydokument och rutiner.52 

Barnkonventionen utmärker sig emellertid och används oftare än andra internationella 

instrument.53 Vad gäller rätten till hälsa betyder skyldigheten att använda 

konventionskonform tolkning bland annat ett ansvar för domstolar och myndigheter att 

tolka och tillämpa lagstiftning på hälso- och sjukvårdsområdet på ett sätt som är 

förenligt med konventionernas bestämmelser om rätten till hälsa.54 Detta gäller även 

kommuner och landsting. I det ansvaret innefattas att säkerställa att barn med 

                                                 

 
48 För vidare diskussion om vad inkorporeringen kan innebära, se bland annat Thorburn Stern, R., 

Sverige och FN:s konvention om barnets rättigheter – reflektioner kring en eventuell inkorporering i 
svensk rätt. I: Cederborg, A–C. & Warnling-Nerep, W. (red.), Barnrätt: en antologi, Norstedts 

Juridik AB, Stockholm 2014 s. 409 ff. och Zillén, K. Barn i välfärdsstatens utkant s. 106 f. 
49 SOU 2016:19 s. 350. 
50 SOU 2011:48 Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet s. 142 och Zillén, K. 

Barn i välfärdsstatens utkant s. 106. 
51 SOU 2016:19 s. 350 och Bring, O. Monism och dualism, i går och i dag s. 31. 
52 Bremdal, P., m.fl., Principen om fördragskonform tolkning förhållande till Sveriges 
konventionsåtaganden om mänskliga rättigheter, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet 2018 s. 4. 
53 Bremdal, P. Principen om fördragskonform tolkning s. 17 f. 
54 Zillén, K. Barn i välfärdsstatens utkant s. 107. 



 

 

 

 

19 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som är föremål för socialtjänstens verksamhet 

får sin rätt till hälsa tillgodosedd. 

3.3 Enskildas tillgång till rättslig prövning av 

konventionsbestämmelserna 

I samband med diskussionen om konventionernas genomslagskraft i svensk rätt kan det 

vara intressant att mycket kort lyfta enskildas möjlighet till rättslig prövning av 

konventionsbestämmelserna. Sverige har ratificerat det fakultativa tilläggsprotokollet 

till CRPD.55 Av artikel 1 i protokollet framgår att parter till protokollet erkänner att 

CRPD-kommittén är behörig att ta emot klagomål från enskilda som hävdar att de blivit 

utsatta för rättighetskränkning från staten. Det finns alltså en uttrycklig klagorätt för 

enskilda vad gäller CRPD. Utöver denna klagorätt, och det faktum att Sverige är 

juridiskt bundet till CRPD i enlighet med folkrätten, finns dock inga särskilda medel för 

enskilda att så att säga få igenom sin sak. Det saknas ett domstolsliknande organ kopplat 

till CRPD. Konventionsstaterna är dock i enlighet med artikel 35 i CRPD tvungna att 

vart fjärde år, samt när kommittén begär det, rapportera vilka åtgärder de vidtagit för att 

uppfylla konventionsbestämmelserna. Grundat på granskning av dessa rapporter 

avlägger kommittén enligt artikel 39 vartannat år sin egen rapport med förslag och 

allmänna rekommendationer. 

Vad gäller ESK-konventionen och barnkonventionen uppmanas konventionsstaterna 

att införa nationella instanser som kan pröva rättighetskränkningar enligt 

konventionen.56 Sverige saknar en sådan särskild instans med ansvar för att pröva 

påstådda kränkningar av barns rätt till hälsa.57 Dock har barnets vårdnadshavare enligt 7 

kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659), i situationer som rör barnets vård och 

behandling, en rätt att för barnets räkning anmäla klagomål mot hälso- och sjukvården 

och dess personal till vårdgivaren och senare eventuellt till Inspektionen för vård och 

                                                 

 
55 Se Sveriges internationella överenskommelser SÖ 2008:26. För riksdagsbehandling se prop. 

2008/09:28, bet. 2008/09SoU3 och rskr. 2008/09:38. 
56 Barnrättskommittén, allmän kommentar nr 15 (2013) p. 119 och ESK-kommittén, allmän 

kommentar nr 14 (2000) p. 59. 
57 Nämnas kan dock att Barn- och elevombudet inom Skolinspektionen har ett ansvar att tillvarata 

enskilda barns och elevers rätt vid kränkande behandling. Det innefattar bland annat en möjlighet att 
föra talan om kränkande behandling i domstol för ett barns räkning. Se förordning (2011:556) med 

instruktion för Statens skolinspektion. 
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omsorg (IVO). Med det sagt saknas i Sverige ett nationellt institut med syfte att ta emot 

klagomål baserade på påstådda konventionskränkningar. 

Staterna anslutna till ESK-konventionen och barnkonventionen uppmanas att rati-

ficera de tilläggsprotokoll som har antagits som ger enskilda en rätt att klaga till 

övervakningskommittéerna för respektive konvention.58 Sverige har dock inte ratificerat 

något av dessa. Det innebär att barn i Sverige har en begränsad möjlighet att få 

upprättelse efter att en kränkning har skett av deras rätt till hälsa enligt barnkonven-

tionen eller ESK-konventionen. Konsekvensen av det är att rättigheternas förverklig-

ande beror av att Sverige uppfyller sina förpliktelser enligt konventionerna. Att Sverige 

respekterar detta ansvar, även utan risk för prövning av eventuella kränkningar, är 

förutsättningen för att rättigheterna ska få ett effektivt genomslag. 

3.4 Barns rätt till hälsa enligt ESK-konventionen och 

barnkonventionen 

3.4.1 Bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa 

Ovan har de internationella konventionernas genomslag i svensk rätt och enskildas 

möjlighet att klaga på konventionsöverträdelser diskuterats. Hittills har frågan om vad 

rätten till hälsa faktiskt innebär för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

inte behandlats. Avsikten med detta avsnitt är att utreda rätten till hälsa för dessa barn 

och även analysera vad rättigheten för med sig i form av skyldigheter för Sverige. 

Enligt ESK-konventionens preambel vilar den på Förenta Nationernas (FN) allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna och erkännandet av det inneboende värdet hos 

varje människa. Det är alltså på den grunden som samtliga av ESK-konventionens rätt-

igheter står. 

Enligt artikel 12.1 i ESK-konventionen erkänner konventionsstaterna rätten för var 

och en att åtnjuta bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa. Enligt originalspråket lyder 

formuleringen ”highest attainable standard of physical and mental health”, vilket enligt 

min mening på ett tydligare sätt än den svenska versionen åsyftar just den bästa 

tillgängliga vården.59 Enligt artikel 12.2(c) och (d) ska konventionsstaterna vidta 

                                                 

 
58 Tilläggsprotokoll nr 3 till barnkonventionen trädde i kraft den 14 april 2014 och det särskilda 

tilläggsprotokollet till ESK-konventionen trädde i kraft den 5 maj 2013. 
59 Jämför den svenska versionen i Regeringskansliets publikation FN:s konventioner om mänskliga 

rättigheter, december 2011. 
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nödvändiga åtgärder för att förebygga sjukdomar och skapa förutsättningar att 

tillförsäkra var och en läkarvård och sjukhusvård i händelse av sjukdom. 

Rätten till hälsa enligt ESK-konventionen innebär både friheter för den enskilde och 

förpliktelser för konventionsstaten. Den enskilde ska vara fri att styra över sin egen 

hälsa och kropp, vilket innefattar rätten att inte tvingas genomgå medicinsk behandling 

under tvång. Förpliktelserna innebär å sin sida att staten ska realisera den enskildes rätt 

till ett hälso- och sjukvårdssystem som förser var och en med lika möjligheter att ta del 

av ”the highest attainable standard of health”. I föreskrivandet av bästa möjliga hälsa 

beaktas både konventionsstatens resurser och den enskildes biologiska och socio-

ekonomiska förutsättningar. Det finns vissa sjukdomstillstånd som en stat inte kan 

förväntas förebygga och staten kan inte alltid garantera en allmän god hälsa.60 Det finns 

också skillnader i sårbarhet hos olika personer till vilka det finns både genetiska och 

sociala förklaringar. Det kan handla om en medfödd sårbarhet eller en särskilt riskfylld 

livssituation. Därför ska ”the highest attainable standard of health” inte förstås som en 

rätt för var och en att vara frisk utan en rätt att få tillgång till ett fungerande hälso- och 

sjukvårdssystem. Det innefattar tillgång till nödvändiga mediciner, kompetent sjuk-

vårdspersonal med mera.61 Viktigt att uppmärksamma är att sedan ikraftträdandet av 

ESK-konventionen har mycket hänt på hälso- och sjukvårdsområdet och mycket 

kommer fortsatt att hända. Vissa sjukdomar och hälsotillstånd har utrotats, medan andra 

ökat i omfattning och spridning. Därför har det ansetts oundvikligt att vad vi menar med 

rätten till vård ständigt förändras vilket följaktligen även kommer gälla de krav denna 

rättighet ställer på konventionsstaterna.62 

Enligt artikel 24 i barnkonventionen erkänner konventionsstaterna varje barns rätt att 

åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård och rehabilitering. Konventions-

staterna ska enligt samma artikel sträva efter att inget barn är berövat sin rätt till tillgång 

till sådan hälso- och sjukvård. I linje med ESK-kommittén har barnrättskommittén 

uttryckt att barns rätt till hälsa bäst förklaras som en rätt att få tillgång till ett hälso- och 

sjukvårdssystem med en viss standard.63 Det kan alltså inte heller enligt barnkonven-

tionen uttolkas en rätt att vara frisk. Barnkonventionen är speciell på det sätt att den till 

                                                 

 
60 ESK-kommittén, allmän kommentar nr 14 (2000) p. 9. 
61 ESK-kommittén, allmän kommentar nr 14 (2000) p. 36. 
62 ESK-kommittén, allmän kommentar nr 14 (2000) p.10. 
63 Barnrättskommittén, allmän kommentar nr 15 (2013) p. 24. 
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skillnad från andra konventioner slår fast att barn har egna rättigheter som identifieras 

med utgångspunkt i barns speciella livssituation och med beaktande av barns särskilda 

behov och intressen. Vad barnkonventionen gör är att placera barns rättigheter i den 

allmänna diskussionen om mänskliga rättigheter vilket skapar förutsättningar för att 

tydliggöra barn som rättssubjekt och deras rättigheter.64 Det har beskrivits som att 

barnkonventionen genom sin blotta existens understryker att de generella konventioner 

som fanns innan inte i tillräcklig utsträckning tillgodosåg barns särskilda behov och 

villkor.65 Detta kan hänföras till det paradigmskifte som nämndes i avsnitt 2.1.66  

Centralt för rätten till hälsa, både som den uttrycks enligt ESK-konventionen och 

barnkonventionen, är vad man menar med hälsobegreppet. Det saknas dock i de båda 

konventionerna en definition av hälsa. Vägledning kan hämtas från Världshälsoorganis-

ationen som var först med att i sin stadga från 1946 fastställa rätten till hälsa som en 

grundläggande mänsklig rättighet. Enligt stadgans definition är rätten till hälsa ett till-

stånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte bara frånvaro 

av sjukdom eller svaghet.67 Hälsobegreppet nyanserades sedan i Världshälsoorganisa-

tionens Ottawadeklaration från 1986. I Ottawadeklarationen förklaras hälsa som en 

resurs i vardagslivet som kännetecknas av sociala, personliga och fysiska förmågor. 

Hälsobegreppet har inte definierats närmare än så i FN:s olika konventioner och 

instrument. Kanske kan det förklaras av att metoder för att säkerställa en god hälsa hos 

befolkningen förändras löpande i och med ny forskning inom det medicinska fältet. 

Därtill är uppfattningen om en god hälsa beroende av individuella, kulturella och sociala 

normer, vilket även det förhindrar att avgränsa eller närmare definiera hälsobegreppet.68  

3.4.2 ”Progressive realization” 

Enligt både ESK-konventionen och barnkonventionen måste inte rätten till hälsa 

realiseras omedelbart utan gradvis i takt med konventionsstaten ekonomiska förut-

sättningar. Denna så kallade progressive realization framgår av artikel 2.3 i ESK-

                                                 

 
64 Singer, A., Barns rätt, Iustus Förlag AB, Uppsala 2017 s. 15. 
65 Thorburn Stern, R., Sverige och FN:s konvention om barnets rättigheter – reflektioner kring en 
eventuell inkorporering i svensk rätt. I: Cederborg, A–C. & Warnling-Nerep, W. (red.), Barnrätt: en 

antologi, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2014 s. 409. 
66 Jansson, S., Att bevaka barns rätt till en god hälsa. I: Cederborg, A–C. & Warnling-Nerep, W. 

(red.), Barnrätt: en antologi, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2014 s. 199. 
67 För definitionen, se ingressen i Världshälsoorganisationens stadga. 
68 Zillén, K. Barn i välfärdsstatens utkant s. 111. 
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konventionen och artikel 4.2 i barnkonventionen. Syftet bakom stadgandet är att det inte 

har ansetts rimligt att ställa samma tidskrav på förverkligande av rätten till hälsa på 

utvecklingsländer med begränsade resurser som på länder med mer omfattande resurser. 

Innebörden är att vad som är godtagbart enligt rätten till hälsa kommer att skilja sig åt 

mellan de anslutna länderna. Dock följer det av artikel 2 i ESK-konventionen och 

barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 15 att alla konventionsstater måste säker-

ställa att rättigheterna gradvis förverkligas.69 Det betyder att konventionsstaterna måsta 

kunna visa att de har använt sina tillgängliga resurser för att nå just det gradvisa för-

verkligandet av rätten till hälsa. Kravet har betonats av både ESK-kommittén och barn-

rättskommittén.70 Sverige är ett sådant land som jämförelsevis har mer omfattande 

resurser att tillgå än andra länder. Utrymmet att skjuta utvecklingen av rätten till hälsa 

på framtiden torde därför vara relativt begränsad. 

3.5 Icke-diskriminering 

3.5.1 ESK-konventionen och barnkonventionen 

Rätten till hälsa kan enligt ovan hänföras till kategorin av rättigheter som tillåts att 

förverkligas gradvis. Det finns dock vissa grundskyldigheter som måste förverkligas 

omedelbart. Dessa kallas core obligations.71 En sådan framgår av artikel 2.2 i ESK-

konventionen där konventionsstaterna åtar sig att garantera att rättigheterna i konven-

tionen, såsom rätten till hälsa, ska utövas utan diskriminering.72 I linje härmed har 

barnrättskommittén understrukit att staterna, oberoende av resurser, har en skyldighet att 

skydda och uppfylla barns rätt till hälsa utan diskriminerande inslag.73 

Enligt artikel 2.2 i ESK-konventionen och artikel 2 i barnkonventionen åtar sig 

konventionsstaterna att garantera att rätten till hälsa utövas utan diskriminering av något 

slag på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan åskådning, 

nationell eller social härkomst, egendom, börd eller ställning i övrigt. Sverige måste 

som en följd avstå från all olikbehandling av barn som är baserad på en eller flera 

                                                 

 
69 Barnrättskommittén, allmän kommentar nr 15 (2013) p. 72 och 74. 
70 ESK-kommittén, allmän kommentar nr 14 (2000) p. 30 och 31 och Barnrättskommittén, allmän 

kommentar nr 15 (2013) p. 72 och 74. 
71 ESK-kommittén, allmän kommentar nr 14 (2000) p. 43 och allmän kommentar nr 3 (1990) p. 10. 

Se för vidareutveckling av resonemangen allmän kommentar nr 9 (1998) p. A(1) och C(10). 
72 ESK-kommittén, allmän kommentar nr 14 (2000) p. 43. 
73 Barnrättskommittén, allmän kommentar nr 15 (2013) p. 72, 94 och 114. 
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uppräknade diskrimineringsgrunder som innebär att barn med neuropsykiatriska funk-

tionsnedsättningar inom socialtjänstens verksamhet inte får samma tillgång till hälso- 

och sjukvård. Varken ESK-konventionen eller barnkonventionen innehåller någon 

definition på vad diskriminering är. Viss vägledning kan dock hämtas från andra FN-

instrument. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna kan sägas fungera 

som en utgångspunkt för det internationella arbetet för mänskliga rättigheter.74 I dess 

artikel 2 återfinns principen om icke-diskriminering och den har förts in och vidare-

utvecklats i ett antal konventioner, exempelvis CRPD som behandlas i avsnitt 4.5.2. 

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter, som är övervakningsorgan för konvention-

en om medborgerliga och politiska rättigheter, har i tolkningen av vad som ska anses 

utgöra diskriminering uttryckt att inte all särbehandling innebär diskriminering. 

Kommittén har godkänt särbehandling som är grundad på godtagbara och objektiva skäl 

och som har ett legitimt syfte.75 Visserligen rör dessa uttalanden specifikt tillämpningen 

av förbudet mot diskriminering i FN:s konvention om medborgerliga och politiska 

rättigheter. Varken barnrättskommittén eller ESK-kommittén har uttryckt att särbehand-

ling som vilar på objektiva och godtagbara skäl kan vara tillåten enligt barnkon-

ventionen eller ESK-konventionen, och något sådant framgår heller inte av konven-

tionstexterna.76 Dock är det vanligt att uttalanden från FN:s kommitté för mänskliga 

rättigheter används även i tolkningen av andra konventioner. Utifrån ett sådant resone-

mang har det hävdats att viss vikt bör läggas vid konventionsstaternas skäl för sär-

behandling när frågan om diskriminering behandlas utifrån barnkonventionen och ESK-

konventionen.77 

3.5.2 Personer med funktionsnedsättning 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) trädde i 

kraft den 3 maj 2008. Regeringen beslutade att ratificera konventionen den 4 december 

2008 och den svenska staten blev bunden av CRPD den 14 januari 2009. Konventionens 

syfte är enligt artikel 1.1 att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet 

av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med 

funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde. Definitionen 

                                                 

 
74 Zillén, K. Barn i välfärdsstatens utkant s. 126. 
75 FN:s kommitté för mänskliga rättigheter, allmän kommentar nr 18 (1989) p. 11. 
76 Zillén, K. Barn i välfärdsstatens utkant s. 127. 
77 Zillén, K. Barn i välfärdsstatens utkant s. 127. 
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av personer med funktionsnedsättning framgår av artikel 1.2. Dessa är bl.a. personer 

med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, 

vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i 

samhället på lika villkor som andra. Jag förstår formuleringen i artikel 1.2 som att syftet 

inte är att begränsa vilken målgrupp som omfattas av konventionen. Jag tolkar istället 

artikeln som en förklaring av vad en funktionsnedsättning är, nämligen ett visst 

fungerande hos en person som på grund av de hinder samhället ställer upp motverkar ett 

fullt deltagande på lika villkor. Enligt min mening kan därmed syftet med CRPD tolkas 

som att flytta över ansvaret från personer med funktionsnedsättning, till staten och de 

hinder den uppställer. 

I artikel 3 i CRPD presenteras de principer som konventionen bygger på. Dessa är 

bland annat ickediskriminering och tillgänglighet. Konventionsstaterna ska enligt artikel 

5 förbjuda all diskriminering på grund av funktionsnedsättning och i enlighet med 

artikel 7 vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att barn med funktions-

nedsättning fullt ut åtnjuter alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på 

samma villkor som andra barn. Av särskild relevans för denna framställning finns en 

uttrycklig rätt till hälsa i artikel 25 i CRPD. Enligt artikeln har personer med funktions-

nedsättning rätt att åtnjuta bästa möjliga hälsa och utan diskriminering på grund av 

funktionsnedsättning. Konventionsstaterna måste därför vidta alla ändamålsenliga åt-

gärder för att säkerställa tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster. I detta ingår att er-

bjuda sådan hälsoservice som personerna behöver just på grund av funktionsnedsättning 

och att förhindra diskriminerande underlåtenhet att erbjuda hälso- och sjukvård. 

Centralt för tillämpningen av konventionen är vad som ska ses som diskriminering. I 

artikel 2 definieras diskriminering som varje åtskillnad, undantag eller inskränkning på 

grund av funktionsnedsättning som har till syfte eller verkan att inskränka eller omintet-

göra erkännande, åtnjutande eller utövande på lika villkor som andra av alla mänskliga 

rättigheter och grundläggande friheter. Det omfattar enligt definitionen all form av 

diskriminering, inklusive underlåtenhet att göra skälig anpassning. CRPD-kommittén 

har uttryckt att med utgångspunkt i mänskliga rättigheter erkänns funktionsnedsättning 

som en social konstruktion. Därför får inte funktionsnedsättningen användas som en 

legitim grund för inskränkningen av mänskliga rättigheter. Vidare har kommittén 

understrukit att funktionsnedsättning är bara en av flera lager som bildar en identitet och 

därför måste konventionsstaterna i sitt lagstiftningsarbete ta hänsyn till de olikheter som 
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finns inom gruppen.78 I linje med uttalanden från FN:s kommitté för mänskliga 

rättigheter har genom praxis utvecklats en inställning att inte all särbehandling som 

träffas av definitionen i artikel 2 CRPD är otillåten utan det finns ett visst utrymme för 

rättfärdigande. Särbehandling som tjänar ett legitimt mål och som är baserad på 

objektiva och rimliga hänsyn ska i vissa fall vara tillåten.79 

3.6 Sammanfattande slutsatser 

I detta avsnitt har syftet varit att beskriva rätten till hälsa såsom den framgår av inter-

nationell rätt. Det finns ett värde i att stanna upp och bena ut vilka slutsatser som efter 

denna genomgång faktiskt kan dras. Rätten till hälsa innebär enligt ESK-konventionen 

och barnkonventionen en skyldighet för staten att bereda tillgång till ett hälso- och 

sjukvårdssystem som håller en viss standard, innefattande bland annat en kompetent 

sjukvårdspersonal.80 Detta torde kunna översättas till att Sverige är skyldigt att se till att 

barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har tillgång till vård av en viss standard 

med personal som är kompetenta nog att vårda dem. Viktigt att uppmärksamma är att 

det i varken ESK-konventionen eller barnkonventionen närmare preciseras vilken vård 

som ska erbjudas för att rätten till hälsa ska anses uppfylld. Det har dock konstaterats att 

tillhandahållande av akutvård och akutbehandling är ett minimikrav som måste kunna 

ställas på konventionsstaterna.81 Det finns alltså inget uttalat krav på en viss vård som 

barnen ska ha tillgång till men i de mest akuta fallen torde slutsatsen vara att Sverige 

måste ge dessa barn adekvat vård. Vad gäller gradvis förverkligande av rätten till hälsa 

kan konstateras att Sverige jämförelsevis har mer omfattande resurser att tillgå än andra 

länder, varför utrymmet att vänta med förverkligandet torde vara begränsat. 

En skyldighet som inte kan förverkligas gradvis är förbudet mot diskriminering. 

Både av ESK-konventionen och barnkonventionen framgår att staterna, oberoende av 

                                                 

 
78 CRPD-kommittén, allmän kommentar nr 6 (2018) p. 9. 
79 Nilsson, A., Psykiatrisk tvångsvård: tillåten (sär)behandling eller otillåten diskriminering? 

Förvaltningsrättslig tidskrift, nr 5 2018 s. 978. 
80 ESK-kommittén, allmän kommentar nr 14 (2000) p. 36 och barnrättskommittén, allmän kommen-

tar nr 15 (2013) p. 24. 
81 ESK-kommittén, allmän kommentar nr 14 (2000) p. 43 som formulerar en rätt till så kallad 

”essential primary healthcare”. 
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resurser, måste skydda och uppfylla barns rätt till hälsa utan diskriminerande inslag.82 

Enligt CRPD är en del i förbudet mot diskriminering att vidta alla nödvändiga åtgärder 

för att säkerställa att barn med funktionsnedsättning fullt ut åtnjuter alla mänskliga 

rättigheter och grundläggande friheter som andra barn, däribland rätten till hälsa. Rätten 

till hälsa enligt barnkonventionen ska präglas av en holistisk inställning, alltså att rätten 

till hälsa beror av och är nödvändig för andra fri- och rättigheter, såsom rätten att inte 

bli diskriminerad.83 En slutsats som kan dras är att barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar enligt internationell rätt erkänns som en systematiskt miss-

gynnad grupp på två sätt; de är inte bara sårbara på grund av att de är barn, de har även 

en funktionsnedsättning. 

Innebörden av diskrimineringsförbudet torde vara att svensk rätt inte får behandla 

barn med funktionsnedsättning på ett sådant sätt att deras tillgång till vård blir lidande. 

Det går dock att utläsa en allmän inställning i uttolkandet av de internationella 

konventionerna att viss särbehandling som tjänar ett legitimt mål och som är baserad på 

objektiva och rimliga hänsyn ska vara tillåten.84 Exakt vilka situationer som avses är 

dock oklart. Därför torde en allmän restriktivitet vara att rekommendera. 

Nästkommande avsnitt rör även det rätten till hälsa ur ett internationellt perspektiv 

men med ett tydligt fokus på Europakonventionen. Internationell rätt har spelat in för 

utvecklingen av Europadomstolens praxis. Bland annat har CRPD bidragit till en 

tolkning av förbudet mot diskriminering inom hälso- och sjukvården.85 På grund av 

Europakonventionens speciella ställning i svensk rätt samt den tydliga utveckling i 

Europadomstolens praxis som kan skönjas på hälso- och sjukvårdsområdet de senaste 

åren ägnas den ett eget avsnitt.  

                                                 

 
82 ESK-kommittén, allmän kommentar nr 14 (2000) p. 43 och allmän kommentar nr 3 (1990) p. 10 

samt barnrättskommittén, allmän kommentar nr 15 (2013) p. 72, 94 och 114. Se för vidare-

utveckling av resonemangen ESK-kommittén, allmän kommentar nr 9 (1998) p. A(1) och C(10). 
83 Barnrättskommittén, allmän kommentar nr 15 (2013) p. 2. 
84 Zillén, K. Barn i välfärdsstatens utkant s. 127 och Nilsson, A., Psykiatrisk tvångsvård: tillåten 
(sär)behandling eller otillåten diskriminering? Förvaltningsrättslig tidskrift, nr 5 2018 s. 978. 
85 Se bland annat Europadomstolens tillämpning av CRPD i Fernandes de Oliveira mot Portugal, 

ansökningsnummer 78103/14, dom den 31 januari 2019 (GC). 
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4 Rätten till hälso- och sjukvård enligt 

Europakonventionen 

4.1 Konventionsstaternas ansvar och övervakning av 

konventionsbestämmelserna 

Europakonventionen har som ovan nämnts en speciell ställning i svensk rätt eftersom 

konventionen är svensk lag och skyddas av ett förbud mot att stifta annan lag i strid med 

Sveriges åtaganden enligt konventionen. Enligt artikel 1 i Europakonventionen har kon-

ventionsstaterna det primära ansvaret för att skydda rättigheterna i konventionen. Den 

internationella övervakningen är alltså subsidiär i förhållande till den nationella 

tillämpningen.86 Förutom denna subsidiaritetsprincip följer av artikeln att staterna ska 

anpassa sin lagstiftning efter de rättigheter som anges i Europakonventionen. Subsidiari-

tetsprincipen innebär dock att staterna har ett visst skönsmässigt utrymme i frågan hur 

det egna rättssystemet ska garantera de givna rättigheterna. Europadomstolen, som har 

att pröva enskildas klagomål vid påstådda kränkningar av konventionen som inte 

erkänts av den nationella rättsordningen, är inte tänkt att pröva alla nationella 

avgöranden utan dess uppgift är istället att på ett bredare plan kontrollera att konvent-

ionens krav uppfylls.87 

Europadomstolen har ansett att konventionsstaterna oftast är bättre lämpade än en 

internationell domstol att göra vissa typer av rättsliga bedömningar. Ett skäl till detta är 

att staterna anses ha bäst underlag för att bedöma lokala förhållanden. Ett annat skäl är 

att det saknas en för samtliga stater gemensam uppfattning i bland annat moralfrågor.88 

Vid ett överklagande till Europadomstolen blir svaret därför i allmänhet att den saknar 

rätt att överpröva frågor av detta slag.89 Domstolen förlitar sig alltså på de nationella 

avgörandena men förbehåller sig rätten att ingripa om dessa av någon anledning 

framstår som bristfälliga eller felaktiga. Därmed har staterna ansetts ha ett visst 

tolkningsutrymme, margin of appreciation, och resultatet av de nationella domstolarnas 

                                                 

 
86 White, C. & Ovey, R.C.C., The European Convention on Human Rights, 5 uppl., Oxford 

University Press, Oxford 2010 s. 131 ff. 
87 Danelius, H., Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 56. 
88 Åhman, K., Europadomstolens principer, I: Marcusson, L. (red.), Offentligrättsliga principer, 2 

uppl., Iustus förlag, Uppsala 2012 s. 33. 
89 Brukar kallas fjärdeinstansformeln, se Danelius, H., Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 56 

f. 
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prövning ska godtas utom när speciella skäl föreligger. Detta tolkningsutrymme är en av 

de viktigaste faktorerna som konventionsstaterna har att förhålla sig till när de tolkar 

konventionsrättigheterna.90 På hälso- och sjukvårdsområdet och vad gäller rätten till liv 

enligt artikel 2 är det särskilt intressant att diskutera tolkningsutrymmet eftersom det rör 

sig om skyldighetslagstiftning och positiva förpliktelser. Detta går utöver vad som 

brukar kallas för rättighetens kärna, som utgörs av de negativa skyldigheterna.91 

4.2 Enskildas klagorätt 

Varje enskild person, icke-statlig organisation eller grupp av enskilda personer har 

enligt artikel 34 en klagorätt. Enligt huvudregeln ska endast den som påstår sig vara 

offer för en kränkning av konventionen ha rätt att klaga.92 

För att Europadomstolen ska ta upp ett ärende till prövning måste enligt artikel 35.1 i 

Europakonventionen alla inhemska rättsmedel ha uttömts. Enligt artikel 35.4 ska varje 

framställning som inte uppfyller detta villkor avvisas. Tanken bakom denna ordning är 

att kränkningar som sker på nationell nivå i första hand ska korrigeras på nationell nivå. 

Ett klagomål till Europadomstolen ska aktualiseras först som den sista utvägen.93 De 

rättsmedel som måste uttömmas måste leva upp till vissa krav. Rättsmedlen som avses 

är sådana som kan ge klaganden ”en effektiv och tillräcklig möjlighet att vinna rättelse” 

eller som är ”tillgängliga och tillräckliga”. Europadomstolen har understrukit att det 

måste framgå av lag eller praxis att ett rättsmedel faktiskt existerar i praktiken och inte 

bara i teorin. 94 Klagomål till JK, JO eller liknande klagoinstanser som inte är domstolar 

kan i de allra flesta fall inte ses som effektiva rättsmedel som måste användas innan ett 

klagomål anhängiggörs vid Europadomstolen.95 Situationen är dock speciell när det 

gäller skadeståndskrav eftersom JK i sådana fall fattar bindande beslut.96 

                                                 

 
90 Danelius, H., Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 56 f. 
91 Lavrysen, L., Human Rights in a Positive State: Rethinking the Relationship between Positive and 
Negative Obligations under the European Convention on Human Rights, Intersentia, Cambridge 

2016 s. 214. 
92 Danelius, H., Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 24. 
93 Danelius, H., Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 
94 Se t.ex. Vučković m.fl. mot Serbien (GC), dom över flera ansökningar den 25 mars 2014 och 

Depauw mot Belgien, ansökningsnummer 2115/04, dom den 15 maj 2007. 
95 Danelius, H., Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 33 f. 
96 Danelius, H., Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 34. 
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4.3 Barns rättigheter enligt Europakonventionen 

Europakonventionen saknar referenser till de särskilda behov som barndomen innebär. 

Det finns inte något grundläggande erkännande av barnets rättigheter över huvud taget. 

Det finns dock vissa specifika situationer i vilka barns rättigheter nämns, såsom i artikel 

5 om lagligt frihetsberövande av barn och artikel 6 om att massmedia får exkluderas 

från rättegångar till förmån för barnets rätt till en rättvis rättegång. På grund av det 

nästintill obefintliga erkännandet av barns rättigheter i Europakonventionen har det 

ansetts betydelsefullt att understryka att det av artikel 1 framgår att konventionsstaterna 

ska garantera var och en de fri- och rättigheter som följer av konventionen.97 

Formuleringen i artikel 1 förstärks av konventionens artikel 14 som förbjuder all 

diskriminering i säkerställandet av envars åtnjutande av rättigheterna som grundar sig 

på kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller 

socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i 

övrigt. I teorin är alltså rättigheterna som följer av Europakonventionen till för alla och 

det torde finnas små möjligheter att begränsa barns åtnjutande av rättigheterna.98 

Europadomstolen har dock uttalat att viss särbehandling som grundar sig på objektiva 

och rimliga skäl kan vara rättfärdigad.99 Om det inte finns några skäl som kan rättfärd-

iga särbehandling av barn och unga torde således artikel 14 innebära att Europa-

konventionens rättigheter ska garanteras barn i samma utsträckning som vuxna. Viktigt 

att understryka är att barn har ansetts falla inom tillämpningsområdet för artikel 14, 

genom att tillhöra kategorin ställning i övrigt.100 

4.4 Rätten till liv som grund för skyldigheten att tillhandahålla vård 

Ursprungligen ansågs frågor som kunde härledas till sociala och ekonomiska rättigheter 

falla utanför Europakonventionens tillämpningsområde och ansågs istället enbart falla 

inom Europarådets sociala stadga, vilken inte närmare kommer att behandlas i denna 

                                                 

 
97 Kilkelly, U., The Child and the European Convention on Human Rights, Programme on 

International Rights of the Child, Aldershot, Ashgate 1999 s. 3. 
98 Kilkelly, U., The Child and the European Convention on Human Rights, Programme on 

International Rights of the Child, Aldershot, Ashgate 1999 s. 3 f. 
99 Se t.ex. Belgian Linguistic Case, dom den 23 juli 1968, serie A nr 6, 1 EHRR 252. 
100 X mot Storbritannien, ansökningsnummer 7215/75, kommissionens beslut den 7 juli 1977. 
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framställning.101 Detta stämmer dock inte längre. Flera sådana rättigheter har förts in i 

de olika tilläggsprotokollen. Ett exempel är rätten till utbildning som numer finns i 

artikel 2 i Europakonventionens tilläggsprotokoll 1. 

Rätten till hälsa eller till en viss levnadsstandard kommer inte till uttryck i Europa-

konventionen på samma sätt som den gör i till exempel ESK-konventionen och barn-

konventionen. Precis som på andra områden har dock betydelsen av avsaknaden av en 

explicit rätt till hälso- och sjukvård i Europakonventionen minskat. Eftersom många 

rättigheter i stor utsträckning saknar närmare definitioner finns ett stort utrymme för 

Europadomstolen att utveckla innebörden av rättigheterna genom rättspraxis.102 Av 

störst relevans för denna framställning är den rättspraxis på rätten till hälso- och sjuk-

vård som har utvecklats utifrån rätten till liv i Europakonventionens artikel 2. Artikel 2 

skyddar rätten till liv. Ironiskt nog har man nästan uteslutande vunnit framgång med 

artikeln i fall då en person redan har avlidit. Om offret för livshoten dock fortfarande 

lever tenderar processerna att istället utgå från andra rättigheter än just rätten till liv. 

Artikel 2 har därför främst bidragit till att Europadomstolen har utvecklat olika krav på 

den utredning som konventionsstaterna måste vidta när någon dör.103 Dessa är proces-

suella krav som inte närmare kommer beröras i denna framställning eftersom fokus 

ligger på rätten till hälso- och sjukvård, alltså ett tidigare stadium. Det är dock viktigt 

för förståelsen av artikeln och dess möjliga tolkningar att ha med sig vilka krav den 

ursprungligen har ställt. Viktigt att hålla i minnet är att Europadomstolens utrymme att 

utveckla rättigheterna inte är obegränsat. I slutändan måste domstolens tolkning kunna 

härledas från vad som faktiskt framgår av Europakonventionen.104 

Europadomstolen har flera gånger framhållit att det finns skäl att vara försiktig med 

att bygga tolkningen av konventionsrättigheterna på Europakonventionens förarbeten. 

Konventionen bör istället tolkas dynamiskt i ljuset av förändringar i rättsuppfattningen i 

de olika konventionsstaterna. Detta gör att den tolkning som gällde när en bestämmelse 

                                                 

 
101 Se avsnitt 1.3 och Drzewicki, K., m.fl., Social Rights as Human Rights: a European Challenge, 
Åbo Institute for Human Rights, Åbo Akademi Universitet 1994. 
102 Kilkelly, U., The Child and the European Convention on Human Rights, Programme on 

International Rights of the Child, Aldershot, Ashgate 1999 s. 139. 
103 Bartlett, P., Lewis, O. & Thorold, O., Mental disability and the European Convention on Human 
Rights:, Martinus Nijhoff, Leiden, Boston, 2006 s. 17 f. 
104 Bartlett, P. m.fl. Mental disability and the European Convention on Human Rights s. 17. 
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kom till kan förändras med tiden.105 Av denna anledning utgör Europadomstolens 

praxis den främsta källan för förståelse av vad de positiva förpliktelserna av artikel 2 

innebär på hälso- och sjukvårdsområdet. För att kunna utläsa Europadomstolens senaste 

uppfattning läggs i denna framställning vikt vid de nyaste fallen på området. Detta är 

särskilt viktigt på hälso- och sjukvårdsområdet där nya kriterier skapas med jämna 

mellanrum.106 

För uttolkandet av de positiva förpliktelserna som följer av artikel 2 är Osman mot 

Storbritannien grundläggande.107 I Osman konstaterade domstolen att artikel 2 i vissa 

specifika situationer kan kräva av staterna en positiv förpliktelse att vidta preventiva 

åtgärder för att skydda en individ vars liv riskeras på grund av en annan individs 

kriminella handlingar.108 Domstolen framhöll att en kränkning av artikel 2 har skett om 

berörda myndigheter inte har gjort allt som rimligen kan krävas av dem för att undvika 

en reell och omedelbar risk för någons liv som de visste om eller borde ha vetat om.109 

Osman-kriterierna har applicerats på fall där frågan har rört suicid på statliga 

institutioner eller dödsfall inom hälso- och sjukvården. Detta eftersom dessa generella 

principer lägger grunden för vad de positiva förpliktelserna ska innebära när någons liv 

är i omedelbar risk.110 I Osman var det ett barns liv som hade gått förlorat vilket har 

bedömts förstärka de skyldigheter som Europadomstolen ansåg att Storbritannien hade 

brustit i.111 

I Powell mot Storbritannien fastslogs sedermera staternas positiva skyldigheter på 

just hälso- och sjukvårdsområdet enligt artikel 2 Europakonventionen.112 Enligt 

domstolen kan det inte uteslutas att artikel 2 kan innebära ansvar för staten när det rör 

                                                 

 
105 Danelius, H., Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 50. 
106 Se t.ex. Lopes de Sousa Fernandes mot Portugal, ansökningsnummer 56080/13, dom den 19 

december 2017 (GC) p. 162. 
107 Osman mot Storbritannien, ansökningsnummer 23452/94, dom den 28 oktober 1998. 
108 Osman mot Storbritannien p. 115. 
109 Osman mot Storbritannien p. 116. 
110 Se bland annat Keenan mot Storbritannien, ansökningsnummer 27229/95, dom den 3 april 2001 

p. 93 och Lopes de Sousa Fernandes mot Portugal p. 184. 
111 Kilkelly, U., The Child and the European Convention on Human Rights, Programme on 
International Rights of the Child, Aldershot, Ashgate 1999 s. 145. 
112 Powell mot Storbritannien, ansökningsnummer 45305/99, dom den 4 maj 2000. 
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sig om vårdgivares handlande eller underlåtelse.113 Detta motiverades med att även om 

rätten till hälsa inte är en uttryckt rättighet enligt Europakonventionen måste de positiva 

förpliktelserna enligt artikel 2 bli tillämpliga i alla aktiviteter där livet kan vara hotat, 

inklusive hälso- och sjukvården.114 Staterna har enligt artikel 2 i Europakonventionen 

ansetts ha ett särskilt ansvar för frihetsberövade personer. Fångar måste tillförsäkras 

nödvändig medicinsk vård och självmord i fängelser måste i största möjliga mån und-

vikas.115 

4.5 Förpliktelser på grund av funktionsnedsättning och vård på 

institution 

4.5.1 Särskild sårbarhet på institutioner 

Som ovan nämnts förändras Europadomstolens praxis på hälso- och sjukvårdsområdet 

snabbt vilket ställer krav på en framställning som den aktuella att se till så nya 

avgöranden som möjligt. I målet Valentin Câmpeanu mot Rumänien från 2014 hade en 

patient dött av HIV medan han var inlagd på en vårdinrättning. Centre of Legal 

Resources klagade därför å den avlidne patientens vägnar till Europadomstolen och 

menade att dödsfallet var ett resultat av olika statliga institutioners misslyckanden. 

Bland annat hade patienten inte fått den medicinska vård han behövde.116 

Patienten hade psykiska funktionsnedsättningar, delvis i form av en allvarlig intellek-

tuell nedsättning och ett IQ på 30. Domstolen konstaterade inledningsvis att artikel 2 

ålägger stater att skapa bestämmelser som tvingar sjukhus att vidta lämpliga åtgärder för 

att skydda sina patienters liv.117 Domstolen tillade att detta gäller särskilt när patienterna 

har begränsad förmåga att ta hand om sig själva, till exempel vid psykiska funktions-

nedsättningar. Om en person är i statens vård på grund av en funktionsnedsättning, till 

exempel genom tvångsvård på en låst inrättning, måste staten tillhandahålla särskild 

                                                 

 
113 Powell mot Storbritannien; Mehmet Sentürk och Bekir Sentürk mot Turkiet, ansökningsnummer 

13423/09, dom den 9 juli 2013 p. 79 och Calvelli och Ciglio mot Italien, ansökningsnummer 

32967/96, dom den 17 januari 2002 p. 48. 
114 Lopes de Sousa Fernandes mot Portugal p. 165. 
115 Gagiu mot Rumänien, ansökningsnummer 63258/00, dom den 24 februari 2009 respektive 

Keenan mot Storbritannien, ansökningsnummer 27229/95, dom den 3 april 2001. 
116 Câmpeanu mot Rumänien p. 79. 
117 Centre of Legal Resources för Valentin Câmpeanu mot Rumänien, ansökningsnummer 47848/08, 

dom den 17 juli 2014 p. 130 samt Calvelli och Ciglio mot Italien p. 49. 
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vård så att de speciella behov som uppstår ur funktionsnedsättningen tillgodoses.118 Det 

går alltså att utläsa ett högre krav på staterna i dessa fall än annars. 

Var patienten i fallet hade placerats var främst baserat på vilken inrättning som var 

beredd att ta emot honom snarare än på var han skulle kunna få lämplig vård och hjälp, 

och de två inrättningarna som hade haft vårdansvaret för honom hade varit bristfälliga. 

Den första saknade förutsättningar för att hantera patienter med psykisk ohälsa, den 

andra hade tidigare vägrat att ta emot honom med hänvisning till att de saknade 

nödvändiga resurser för att behandla HIV.119 Domstolen ansåg därför att placeringen av 

patienten inte hade föranletts av en nödvändig diagnostisering, och heller inte följts av 

lämplig uppföljning eller eftervård. Ingen hänsyn hade tagits till hans hälsotillstånd eller 

hans mest basala vårdbehov. Eftersom patienten tidigt blivit föräldralös och levt hela sitt 

liv inom statens institutioner fanns det ännu mer anledning än vanligt att kräva av staten 

att kunna förklara val av placering och behandling.120 

Ett ytterligare fall från Europadomstolen som rör personer, i detta fall barn, på statlig 

institution och statens skyldigheter enligt artikel 2 är Nencheva m.fl. mot Bulgarien från 

2013. Femton barn med olika fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som bodde 

på ett statligt vårdhem dog en vinter på grund av bristande uppvärmning, brist på mat, 

medicin och grundläggande omvårdnad. Det hela berodde på den ekonomiska krisen 

som då rådde i Bulgarien och den ytterst begränsade budget som gällde för vårdhemmet. 

Föreståndaren för hemmet hade vid upprepade tillfällen under flera månaders tid 

uppmanat staten att vidta åtgärder för att kunna finansiera verksamheten men utan 

framgång. Domstolen menade följaktligen att den bulgariska staten var i ond tro om den 

omedelbara risken för barnen som bodde på hemmet och om att den inte vidtagit 

nödvändiga åtgärder. Domstolen lade särskild vikt vid att samtliga på hemmet var barn 

och ungdomar och att de var i en mycket utsatt position då de alla antingen blivit 

övergivna av sina föräldrar eller placerade på hemmet på föräldrarnas initiativ. Alla 

befann sig alltså i statens vård och i en tydlig beroendeställning med tydliga vårdbehov. 

Bulgarien konstaterades ha brustit i sina förpliktelser enligt artikel 2 i och med försum-

mandet av bland annat att ge barnen den medicinska vård de behövde. Försummelsen 

                                                 

 
118 Câmpeanu mot Rumänien p. 131. 
119 Câmpeanu mot Rumänien p. 136. 
120 Câmpeanu mot Rumänien p. 140. 
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bestod i att såväl vårdpersonal som medicin och utrustning saknades.121 Domstolen 

beaktade i sin bedömning att dödsfallen inte kom plötsligt. Staten hade varit väl med-

veten om de skrämmande förhållandena på vårdhemmet och ökningen i antal dödsfall 

under hösten.122 

Mot bakgrund av bedömningen i Nencheva konstaterade Europadomstolen i Valentin 

Câmpeanu att den rumänska staten varit fullt medveten om de bristande förhållandena 

på de aktuella vårdinrättningarna. Även i detta fall saknades tillräcklig vårdpersonal och 

andra resurser, inklusive medicin. Detta hade precis som i Nencheva lett till ett ökat 

antal dödsfall under den föregående perioden. Domstolen menade därför att placeringen 

av patienten på den sista vårdinrättningen innebar att försätta en person med redan 

förhöjd sårbarhet i än högre risk. Tillsammans med vårdpersonalens upprepade miss-

lyckande att förse patienten med lämplig omvårdnad och behandling konstaterades 

placeringen därmed ha lett till patientens död. Bulgarien hade i och med det brustit i de 

plikter att skydda enskildas liv som följer av artikel 2 Europakonventionen.123 

4.5.2 Lämplig vårdplats 

I fall som rör tvångsvård är artikel 5.1 i Europakonventionen ofta central. Artikeln före-

skriver att var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet och att ingen får berövas 

friheten förutom i de i artikeln angivna fallen. Ett av dessa återfinns i e) som stadgar att 

en person lagligen får berövas friheten om hen är psykiskt sjuk. Denna framställning rör 

inte psykiatrisk tvångsvård enligt lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT).124 

Dock är syftet att undersöka rätten till hälsa för barn och ungdomar med 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som är föremål för socialtjänstens verksamhet. 

Dessa barn kan på grund av sin funktionsnedsättning uppvisa beteenden som grundar 

tvångsvård enligt LVU. Tvångsvården är formellt sett alltså inte en psykiatrisk sådan, 

men den nödvändiga vården som ska komma till stånd genom LVU-omhändertaganden 

av dessa barn är ofta av psykiatrisk natur.125 Samma intressen torde därmed kunna sägas 

styra omhändertagandet av personen som gäller för psykiatrisk tvångsvård. Därför är det 

enligt min mening av värde att kort snegla över på den praxis som finns på artikel 5 och 

                                                 

 
121 Nencheva m.fl. mot Bulgarien, ansökningsnummer 48609/06, dom den 18 juni 2013 p. 105–116. 
122 Nencheva m.fl. mot Bulgarien p. 121–123. 
123 Câmpeanu mot Rumänien p. 142–144. 
124 Den psykiatriska tvångsvården ska utvecklas i avsnitt 5.2.4. 
125 Tvångsvården i svensk rätt ska utvecklas i avsnitt 6 och 7. 
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de för denna framställning relevanta krav som uppställs för den institution där 

tvångsvården äger rum. 

I Aerts mot Belgien från 1998 hade en man gripits efter att ha attackerat sin ex-fru med 

en hammare. Han häktades på grund av ”social protection” och konstaterades ha sådana 

behov av psykiatrisk vård att han behövde placeras på en institution med sådan 

kompetens.126 Europadomstolen erinrade om att ett frihetsberövande för att vara i 

enlighet med artikel 5.1 måste ske i den ordning lagen föreskriver och vara laglig. 

Konventionen hänvisar visserligen främst till nationell rätt och skyldigheten att följa de 

materiella och processuella regler som nationell rätt föreskriver. Dock kräver konven-

tionen därtill att frihetsberövandet sker i enlighet med syftena bakom artikeln, nämligen 

att skydda individer från godtycklighet.127 

Ett led i att uppfylla syftet är att det måste finnas något slags samband mellan 

grunderna för frihetsberövandet och den institution där placeringen äger rum. 

Domstolen konstaterade för första gången i Aerts att kvarhållandet av en person som en 

psykiatripatient bara kan vara lagligt för att uppfylla syftena i artikel 5.1 e) om det äger 

rum på ett sjukhus, en klinik eller annan lämplig institution.128 I det aktuella fallet hade 

patienten vårdats på en psykiatrisk avdelning på en anstalt och eftersom det saknades 

lediga platser på den planerade vårdinrättningen fick patienten stanna på anstalten i sju 

månader. Avdelningen på anstalten konstaterades klart olämplig eftersom den inte 

kunde tillförsäkra personer med psykisk ohälsa varken vanlig sjukvård eller lämplig 

miljö ur behandlingssynpunkt.129 Situationen hade av ett nationellt kontrollorgan 

konstaterats vara direkt skadlig för patienten som inte fick den vård han behövde på 

grund av det tillstånd som givit upphov till frihetsberövandet. Relationen mellan syftet 

bakom tvångsvården och de förhållanden under vilka patienten vårdades var således 

bristfällig och domstolen konstaterade en kränkning av artikel 5.1.130 Europadomstolens 

resonemang framstår som ett uttryck för proportionalitetsprincipen, alltså att den 

mycket ingripande åtgärden att beröva någon friheten måste vara proportionerlig i för-

hållande till den nytta som ingripandet medför. 

                                                 

 
126 Aerts mot Belgien, ansökningsnummer 25357/94, dom den 30 juli 1998 p. 7–16. 
127 Aerts mot Belgien p. 46. 
128 Aerts mot Belgien p. 46. 
129 Aerts mot Belgien p. 49. 
130 Aerts mot Belgien p. 49–50. 
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I detta avsnitt har vård på institution av personer med funktionsnedsättning behand-

lats. I nedanstående avsnitt ska fokus skiftas till vilka krav som ställs på vården när det 

istället handlar om risker för att personen som är föremål för vården riskerar att utveckla 

självskadebeteenden som i sin tur leder till en risk för suicid. 

4.6 Förpliktelser på grund av risk för självskada 

4.6.1 Utgångspunkter 

Barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning löper större risk än andra 

barn att drabbas av psykisk ohälsa vilket därmed kan leda till att de utvecklar själv-

skadebeteenden. I samband med självskadebeteenden kan andra beteenden utvecklas 

som påkallar socialtjänstens uppmärksamhet. Hos dessa barn finns alltså komplexa 

vårdbehov, dels i form av behov av stöd och sociala insatser och dels ett behov av 

psykiatrisk vård eller annan hälso- och sjukvård.131 

Stora kammarens avgörande i Fernandes de Oliveira mot Portugal från januari 2019 

rör en patients suicid på en psykiatrisk klinik.132 Patienten hade varit inlagd under 

övervakning men lämnat området för att ta livet av sig genom att hoppa framför ett tåg. 

Patienten led av psykisk ohälsa och flera olika diagnoser hade konstaterats vara möjliga, 

såsom schizofreni och allvarlig depression. Han hade därtill missbruksproblem och hade 

varit våldsam mot sina familjemedlemmar. Efter sin död uttalade medicinska experter 

att patienten troligtvis led av borderline personlighetssyndrom. Mellan åren 1984 och 

2000 var han frivilligt inlagd på en psykiatrisk klinik under åtta olika omgångar. De 

olika intagningarna berodde antingen på olika nödsituationer, alkoholförgiftningar eller 

självmordsförsök. 

Domstolen konstaterar i Fernandes de Oliveira att det i fall av påstådd medicinsk 

försumlighet vid frivillig intagning på psykiatrisk klinik, och då konsekvensen är en 

patients suicid, aktualiseras två typer av positiva förpliktelser under artikel 2 Europa-

konventionen. För det första formulerar domstolen kravet på ett regelverk som tvingar 

sjukhus att vidta lämpliga åtgärder för att skydda patienters liv. För det andra uttrycker 

domstolen ett krav enligt artikeln att vidta preventiva åtgärder i form av faktiskt 

                                                 

 
131 Vahlne Westerhäll, L., Tvångsvårdens psykiatri och socialtjänst – samverkan i ett rättsligt 
perspektiv, Nordisk socialrättslig tidskrift, nummer 13–14, 2016 s. 24 ff. 
132 Fernandes de Oliveira mot Portugal, ansökningsnummer 78103/14, dom den 31 januari 2019 

(GC). 
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handlande för att skydda en patient från en annan eller från sig själv. Dessa två olika 

positiva förpliktelser har vuxit fram från olika rättsfall som har behandlat vitt skilda 

frågor inom hälso- och sjukvården och för att få en så tydlig överblick som möjligt ska 

de ägnas varsitt avsnitt nedan. 

4.6.2 Krav på att upprätta regelverk 

Domstolen börjar i Fernandes de Oliveira att konstatera den utvecklingen som har skett 

utifrån artikel 2 på hälso- och sjukvårdsområdet. Domstolen har ur de positiva förplikt-

elserna för staterna under artikel 2 utvecklat en skyldighet att upprätta regelverk som 

tvingar sjukhus och andra vårdinrättningar, både statliga och privata, att anta åtgärder 

med syfte att skydda individers liv. Det här ledet i de positiva förpliktelserna innebär 

även ett krav på att upprätta och upprätthålla ett effektivt, självständigt rättssystem för 

att fastställa dödsorsaken för patienter som avlider inom hälso- och sjukvården. Rättssy-

stemet ska även inrymma en möjlighet att utnämna en ansvarig person och ställa denna 

till svars för inträffade dödsfall.133 

I fall där den konstaterade överträdelsen av artikel 2 utgjorts av medicinsk försum-

lighet har domstolen normalt endast funnit en överträdelse av artikel 2 om det aktuella 

regelverket har misslyckats med att säkerställa ett konkret skydd av patientens liv. I 

Lopes de Sousa Fernandes från december 2017 fastslår domstolen att det är just 

skyldigheten att upprätta ett effektivt regelverk som sätter ramarna för vad som är en 

kränkning av artikel två. Domstolen tillägger dock att det inte är en abstrakt prövning av 

regelverket som åsyftas. Det måste kunna konstateras att det var tillämpningen av 

regelverket i det konkreta fallet som gav upphov till kränkningen av skyldigheten att 

skydda liv.134 Slutsatsen som domstolen drar i Fernandes de Oliveira från mars i år är 

att enskilda misstag eller felbedömningar av sjukvårdspersonal, för det fall det finns ett 

lämpligt regelverk i syfte att skydda patienters liv, inte är tillräckligt för att en 

kränkning av artikel 2 ska kunna fastslås. Det är inte heller tillräckligt att det finns 

brister i regelverket, om inte dessa i det konkreta fallet har inneburit nackdel för 

patienten.135 Regelverk ska dock förstås brett, det krävs att staterna garanterar att 

                                                 

 
133 Fernandes de Oliveira mot Portugal p. 105. 
134 Lopes de Sousa Fernandes mot Portugal, ansökningsnummer 56080/13, dom den 19 december 
2017 (GC) p. 187–188. 
135 Fernandes de Oliveira mot Portugal p. 107. 
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regelverket genomförs och fungerar effektivt samt att det finns en översyn och ett aktivt 

upprätthållande av systemet.136 

4.6.3 Krav på förebyggande åtgärder för att förhindra suicid 

Som nämndes i avsnitt 5.6.1 kategoriserar domstolen i Fernandes de Oliveira förpliktel-

serna på hälso- och sjukvårdsområdet under artikel 2 i två olika led. Det första ledet fok-

userar på regelverket och har behandlats ovan. Nästa led utgörs av en bedömning av om 

ansvariga inom hälso- och sjukvården vidtagit de faktiska åtgärder som krävs för att 

förebyggande skydda en patient från sig själv eller någon annan. 

Detta andra led bygger på de kriterier som ursprungligen formulerades i Osman som 

nämnts ovan. Enligt domstolens bedömning i Osman måste det fastslås att myndig-

heterna visste eller vid tiden borde ha vetat om existensen av en reell och omedelbar 

risk för en enskild individ, och att de inte inom ramen för sina befogenheter vidtog de 

åtgärder som rimligen kunde förväntas för att undvika risken.137 I fall där risken 

kommer från individen själv har domstolen flertalet gånger funnit att samma förplikt-

elser som i Osman uppstår när myndigheter vetat eller bort veta om en risk för suicid. 

Risken måste även där vara reell och omedelbar.138 Redan i Osman uttrycktes det som 

sedan har blivit en grundläggande utgångspunkt, nämligen att människan är oförutsebar 

och att skyldigheten att skydda liv inte får tolkas så att det innebär en omöjlig eller 

oproportionerlig börda för konventionsstaterna. Alla påstådda risker för någons liv kan 

alltså inte innebära skyldigheter för staterna att vidta förebyggande åtgärder.139 

Domstolen konstaterar dock i Fernandes de Oliveira att Europakonventionens själva 

väsen utgörs av respekt för människans värdighet och frihet, vilket i detta fall kräver att 

staten så långt det är möjligt undviker att möjlighet till självskada uppstår.140 Vad gäller 

personer med psykisk ohälsa erinrar domstolen vidare om att de har ansetts utgöra en 

särskilt sårbar grupp i samhället.141 Domstolen betonar att om staten har beslutat att 

omhänderta och kvarhålla en person med psykisk ohälsa måste den tillhandahålla sådan 

                                                 

 
136 Lopes de Sousa Fernandes mot Portugal p. 189. 
137 Osman mot Storbritannien p. 116. 
138 Se bland annat Keenan mot Storbritannien, ansökningsnummer 27229/95, dom 3 april 2001 p. 93 

och Hiller mot Österrike, ansökningsnummer 1967/14, dom den 22 november 2016 p. 49. 
139 Osman mot Storbritannien p. 116 och Fernandes de Oliveira mot Portugal p. 111. 
140 Fernandes de Oliveira mot Portugal p. 112. 
141 För det ursprungliga ställningstagandet se Renolde mot Frankrike, ansökningsnummer 5608/05, 

dom den 16 oktober 2008 p. 84. 
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vård som krävs för att tillgodose de speciella behov som uppstår på grund av personens 

medicinska tillstånd. 

Även i de fall en patient frivilligt varit inlagd på en psykiatrisk vårdklinik har vissa 

skyldigheter att vidta förebyggande åtgärder diskuterats i syfte att undvika suicid. I 

Fernandes de Oliveira fastslår domstolen att sådana skyldigheter kan uppstå även för 

frivilligt inlagda patienter. Skyldigheterna uppstår för det första ur det faktum att 

patienten i sådana fall har en nedsatt förmåga att ta rationella beslut. För det andra inne-

bär en långvarig sjukhusvistelse inom psykiatrin, oavsett om den är frivillig eller inte, 

ofta olika begränsningar i form av exempelvis begränsad frihet eller inskränkt rätt till 

privatlivet. Det går alltså inte att tala om en fullständig självständighet och frivillighet. 

Mot bakgrund av uppräknade omständigheter har staten vissa skyldigheter att vidta 

preventiva åtgärder för att undvika suicid hos personer som är frivilligt inlagda på en 

psykiatrisk vårdinrättning.142 

4.7 En rätt till psykiatrisk hälso- och sjukvård? 

För att sammanfatta det relativt långa och spretiga kapitlet kan inledningsvis erinras om 

Europakonventionens särställning i svensk rätt. På grund av konventionens semikonsti-

tutionella ställning får Europadomstolens slutsatser väldigt stor betydelse. De lägger 

grunden för uttolkandet av vad som är svensk lag. Det tål dock återigen understryka att 

det är det svenska rättsväsendet som är den primära tillämparen av Europa-

konventionen och att tanken inte är att allt ska prövas av Europadomstolen. Konvention-

ens effektiva genomslag beror följaktligen av att svenska myndigheter och domstolar 

tillämpar konventionsbestämmelserna i enlighet med den praxis som finns på området. 

Detta gäller även i förhållande till barn, som enligt resonemangen i avsnitt 5.3 torde ha 

rätt till skydd för sina rättigheter i konventionen i samma utsträckning som vuxna. 

Även de materiella slutsatserna kräver enligt min mening en sammanfattning. 

Personer med funktionsnedsättningar och personer som tvångsvårdas eller på annat sätt 

befinner sig i statens vård har konstaterats vara särskilt sårbara. Enligt domstolens 

slutsatser i Valentin Câmpeanu och Nencheva föranleder vården av dessa personer 

särskild hänsyn till de speciella behov som uppstår på grund av funktionsnedsättningen. 

Hänsyn måste även tas till den ökade sårbarheten och beroendeställningen som uppstår 

                                                 

 
142 Fernandes de Oliveira mot Portugal p. 124. 
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när en person befinner sig i statens vård. Detta torde innebära att barn och unga med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som vårdas inom ramen för socialtjänstens 

befogenheter måste tillhandahållas vård som möter deras behov. Ett barn med behov av 

psykiatrisk vård på grund av funktionsnedsättningen ska alltså få det. Att de befinner sig 

inom statens vård föranleder ytterligare hänsyn till deras sårbarhet. Ett beslut av rätts-

väsendet att omhänderta och kvarhålla en person föranleder enligt Europadomstolen än 

högre krav på att tillhandahålla den vård man genom omhändertagandet säger är nödv-

ändig. 

Efter resonemangen i avsnitt 5.2.2 kan jag konstatera att barn som omhändertas 

enligt LVU på grund av beteenden som härrör från en funktionsnedsättning, på samma 

sätt som vid psykiatrisk tvångsvård, torde ha rätt att vårdas på en inrättning som är 

lämplig utifrån vårdbehoven. Annars saknas det nödvändiga sambandet mellan grunden 

för omhändertagande och vården som följer därav. Ett sådant scenario torde stå i strid 

med de intressen som föranlett domstolens tolkning av artikel 5.1 Europakonventionen. 

Eftersom barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar löper större 

risk än andra att utveckla självskadebeteenden har jag även redogjort för vilka skyldig-

heter som utifrån artikel 2 uppstår för staten när det finns en risk för suicid. Två olika 

typer av skyldigheter kunde konstateras, dels krav på upprättande av ett effektivt regel-

verk i syfte att skydda patienters liv, dels krav på preventiva åtgärder när det finns en 

risk för att någon tar sitt liv. Regelverkets effektiva genomslag måste säkerställas 

genom översyn och ett aktivt upprätthållande. För att ansvar ska kunna utkrävas av 

staten krävs dock att det funnits sådana brister i regelverket att det kan fastslås att 

bristerna i tillämpningen i det enskilda fallet ledde till skadan eller dödsfallet. 

Utöver det effektiva regelverket krävs som nämnts att det vidtas preventiva åtgärder 

om någon riskerar att ta sitt liv. För att ansvar ska uppkomma måste dock myndigheten 

ha vetat eller bort veta om existensen av en reell och omedelbar risk för en enskild 

individ. Den ska därtill inte ha vidtagit de åtgärder inom ramen för sina befogenheter 

som rimligen kunde ha förväntats för att undvika risken. 143 Skyldigheten att skydda liv 

får dock inte tolkas så att det innebär en omöjlig eller oproportionerlig börda för 

                                                 

 
143 Se bland annat Osman mot Storbritannien p. 116, Keenan mot Storbritannien, ansöknings-
nummer 27229/95, dom 3 april 2001 p. 93 och Hiller mot Österrike, ansökningsnummer 1967/14, 

dom den 22 november 2016 p. 49. 
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konventionsstaterna.144 Att konventionsstaternas skyldigheter i denna del avgörs av en 

kännedom om en viss risk, eller förväntan om en kännedom om en sådan risk, innebär 

dock att Europadomstolen ställer krav på att personalen på den aktuella vårdinrättningen 

besitter så pass mycket kunskap om ett medicinskt tillstånd att preventiva åtgärder 

faktiskt kan vidtas. Det finns alltså ett relativt högt ställt kunskapskrav som konvention-

sstaterna måste anpassa sig efter. 

  

                                                 

 
144 Osman mot Storbritannien p. 116 och Fernandes de Oliveira mot Portugal p. 111. 
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5 Förverkligandet av rätten till hälsa – den svenska 

rättsliga systematiken 

5.1 En sårbar grupp 

Hittills i framställningen har fokus legat på att belysa rätten till hälsa för barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som är föremål för socialtjänstens verk-

samhet. I detta avsnitt går jag vidare från de internationella regleringarna av rätten till 

hälsa till förankringen i svensk rätt. Rätten till hälsa kommer alltså att utredas från en 

utgångspunkt i de faktiska möjligheterna för rättighetens realiserande. På grund av 

syftet med hela framställningen ligger fokus på rätten till hälso- och sjukvård, särskilt 

psykiatrisk vård, för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom 

socialtjänstens verksamhet, och vilket ansvar landstinget och kommunen har att till-

godose deras behov av vård och behandling. 

Som framgått i tidigare avsnitt är barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

en särskilt utsatt och sårbar grupp i samhället. På grund av att de både är barn och 

funktionsnedsatta tillhör de två grupper som i internationell rätt har erkänts vara 

systematiskt missgynnade. Det är en grupp som oftare än andra barn blir föremål för 

hjälpinsatser, bland annat från socialtjänsten. Eftersom denna grupp har en funktions-

nedsättning som kan yttra sig genom beteenden som föranleder socialtjänstens 

uppmärksamhet, samtidigt som funktionsnedsättningen i många fall kräver insatser från 

hälso- och sjukvården, kan tillgången till hälso- och sjukvård för just dessa barn på vissa 

sätt se annorlunda ut än för andra barn. 

Avsikten med detta avsnitt är att utreda vilken faktisk tillgång till sjukvård som 

gruppen har utifrån den svenska hälso- och sjukvårdslagstiftningen och utifrån ramen 

för socialtjänstens verksamhet. I syftet innefattas även att diskutera vilka problem som 

kan uppstå i nuvarande regelverk vid realiserandet av rätten till hälsa. En central 

problematik är det faktum att landstingen har ansvar för hälso- och sjukvården medan 

det är socialtjänsten på kommunnivå som tillhandahåller de sociala insatserna. Det är 

alltså ofta två olika huvudmän med olika ansvarsområden inblandade när det uppstår ett 

vårdbehov för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Avslutningsvis 

analyseras den svenska regleringen och organisationen utifrån rätten till hälsa såsom 

den har formulerats i ovanstående avsnitt. Problemen kring tvångsvård av dessa barn 

lämnas till avsnitt 6 att behandla. 
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5.2 Landstingets ansvar att ge vård 

5.2.1 Ett huvudansvar att erbjuda vård 

Målen för hälso- och sjukvården är enligt 3 kap. 1 § st. 1 hälso- och sjukvårdslag 

(2017:30, HSL) och 1 kap. 6 § patientlagen (2014:821, PL) en god hälsa och en vård på 

lika villkor för hela befolkningen. Ansvaret för realiserandet av målen är placerat på de 

så kallade vårdgivarna. Vårdgivare har det övergripande ansvaret för bedrivandet av 

vården, patientsäkerhet och kvalitetssäkring. Därför är det viktigt att det står klart vem 

det är som är vårdgivare och som har detta vårdgivaransvar. Patienten behöver veta vem 

som är vårdgivare för att kunna rikta eventuell kritik och tillsynsmyndigheten behöver 

veta för att kunna utöva sin tillsyn. Därtill behöver själva vårdgivaren veta vem som är 

vårdgivare för att kunna fullgöra de skyldigheter som enligt lag åläggs denna. 145 Enligt 

2 kap. 3 § HSL avses med vårdgivare statlig myndighet, landsting, kommun, annan 

juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverk-

samhet. Huvudansvaret att bedriva vård i Sverige ligger på landsting och kommuner, så 

kallade huvudmän, som enligt 2 kap. 2 § HSL har ett uttryckligt ansvar att erbjuda 

hälso- och sjukvård. 

Landstingets ansvar är det mest heltäckande. Enligt 8 kap. HSL avser ansvaret den 

allmänna och specialiserade sjukvården samt tandvården. Landstinget ska i enlighet 

med 8 kap. 1 § erbjuda en god hälso- och sjukvård till den som är bosatt inom lands-

tinget. Ansvaret omfattar dock inte sådan hälso- och sjukvård som en kommun inom 

landstinget har ansvar för. Enligt 12 kap. 1 § HSL ska kommunen erbjuda vård till den 

som efter beslut av kommunen bor i särskilda boenden för stöd och service till äldre 

människor eller för människor som på grund av fysiska, psykiska eller av andra skäl 

möter betydande svårigheter i sin livsföring. Sådana boendeformer ligger utanför syftet 

för denna framställning. Ansvaret för barn och ungdomar med behov av psykiatrisk 

vård ligger alltså på landstinget och inte kommunen enligt HSL. 

5.2.2 Mål 

HSL är en målinriktad ramlag och en skyldighetslag – inte en rättighetslag för patient-

erna – som riktar sig till vårdgivare och anger hur vården ska utformas och organiseras. 

De lagstadgade målen utgör viktiga riktlinjer för vårdgivarna som de förväntas sträva 

                                                 

 
145 Axelsson, E., Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i svensk hälso- och sjukvård: en medicinsk-

rättslig studie, Iustus Förlag AB, Uppsala 2011 s. 54. 
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mot, medan kraven anger hur hälso- och sjukvården ska vara beskaffad. Det är 

vårdgivarnas ansvar att säkerställa att det finns förutsättningar för att sträva mot målen 

och uppfylla kraven som följer av HSL.146 

HSL:s karaktär av en målinriktad ramlag uttrycks främst i 3 kap. 1 § st. 1 HSL där de 

övergripande målen för hälso- och sjukvården stadgas. I 3 kap. 1 § st. 1 stadgas som 

nämnts ovan att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika 

villkor för hela befolkningen. Det saknas en allmängiltig definition på begreppet hälsa 

men det framhålls i förarbetena till HSL att det är ett relativt begrepp beroende av bland 

annat ekonomiska resurser.147 I begreppets natur ligger således att det är i ständig för-

ändring. 

Vård på lika villkor avser en långtgående likabehandlingsprincip. Den syftar på ”en 

rad jämställdhetsvillkor av allmänmänsklig natur” och medför att hälso- och sjukvården 

ska sträva efter att jämna ut de skillnader som är föranledda av olikheter i bland annat 

ålder, kön och förmåga att ta initiativ mellan olika patienter. Enligt förarbetena ska 

hänsyn alltid tas till de individuella förutsättningar som den enskilda patienten har.148 

För att kort sammanfatta de övergripande målen för landstingets hälso- och sjukvårds-

verksamhet gäller alltså att var och en, inklusive barn och unga med funktionsned-

sättningar, har en rätt till en vård på lika villkor som alla andra, som bygger på ett aktivt 

utjämnande av de skillnader som är föranledda av olikheter bland patienterna. Ingen 

åtskillnad i landstingets ansvar ska alltså kunna göras på grund av en enskilds 

funktionsnedsättning eller liknande förhållande. 

5.2.3 Krav 

HSL innehåller en tongivande bestämmelse som anger de krav som ska gälla för all 

hälso- och sjukvård i Sverige. Av 5 kap. 1 § HSL följer att hälso- och sjukvårdsverk-

samhet ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Det innebär enligt första 

stycket bland annat att vården ska vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov 

av trygghet, kontinuitet och säkerhet. De krav som räknas upp i första stycket är 

visserligen av yttersta vikt för hälso- och sjukvårdsverksamheten. De är dock inte 

centrala utifrån syftet för just denna framställning. 

                                                 

 
146 Axelsson, E. Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i svensk hälso- och sjukvård s. 89. 
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Ser man däremot till andra stycket framgår att vården och behandlingen så långt det är 

möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten och att olika insatser ska 

samordnas på ett ändamålsenligt sätt. Stadgandet är kopplat till kraven på att landsting 

och kommuner ska samverka i frågor om hälso- och sjukvård i särskilt boende samt 

upprätta en individuell plan när en enskild har behov av insatser både från hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten.149 Stadgandet bygger på insikten i den risk det innebär 

för vårdens kvalitet såväl som för patientsäkerheten om samordningen brister. 

Sistnämnda utgör en del i själva kärnan i denna framställning.  

5.2.4 Tvångsvård enligt LPT 

En särskild vårdform som landstinget ansvarar för är den psykiatriska tvångsvården. 

Förutsättningarna för psykiatrisk tvångsvård ges i 3 § LPT. Rekvisiten är kumulativa 

vilket innebär att sådan vård bara får ges om samtliga förutsättningar i paragrafen är 

uppfyllda. Tvångsvården får enligt ordalydelsen i 3 § LPT endast ges om dessa 

förutsättningar är uppfyllda och de måste vara uppfyllda samtidigt såväl i samband med 

intagningen som under tiden därefter.150 Patientens behov av psykiatriskt stöd ska så 

långt det är möjligt tillgodoses genom frivilliga åtgärder i enlighet med patientens 

integritet och självbestämmande som följer av HSL. Att genomföra psykiatrisk vård i 

samförstånd med patienten kan vara svårt, varför ett stöd från socialtjänsten många 

gånger kan vara av stor betydelse.151 Det är först när nödvändig psykiatrisk vård 

bedöms som ogenomförbar i frivilliga former som vård enligt LPT kan bli aktuell. I det 

följande ska de specifika förutsättningarna i 3 § LPT få en närmare genomgång. 

I 3 § st. 1 LPT anges att en förutsättning för psykiatrisk tvångsvård är att patienten 

lider av en allvarlig psykisk störning. En bedömning av om en störning är allvarligt ska 

enligt lagstiftaren ske både utifrån störningens art och dess grad. Art avser typen av 

störning och med grad avses omfattningen av det ingrepp i personligheten som 

störningen förorsakar.152 Enligt förarbetena bör till allvarlig psykisk störning i första 

hand räknas tillstånd av psykotisk karaktär. Detta innebär tillstånd med symptom av 

typen vanföreställningar, hallucinationer och förvirring. Därtill bör enligt motiven 

                                                 

 
149 Prop. 2005/06:115 s. 178. Se även Axelsson, E. Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i svensk 
hälso- och sjukvård s. 125. 
150 Prop. 1990/91:58 s. 238. 
151 Prop. 1990/91:58 s. 238. 
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omfattas allvarliga depressioner med självmordstankar och vissa svårartade 

personlighetsstörningar såsom invalidiserande neuroser.153 Av 3 § st. 3 LPT framgår att 

tvångsvård inte får beslutas om patientens psykiska störning utgör enbart en 

utvecklingsstörning. I förarbetena förklaras att tvångsvård inte får ges om patientens 

störning enbart utgör en sådan psykisk utvecklingsstörning som kan ge rätt till särskilda 

omsorger enligt omsorgslagen.154 Översatt till nu gällande lagstiftning är det istället 

insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

En psykisk störning hos en person motiverar inte ensamt en tvångsintagning av 

personen, hur allvarlig störningen än är. Enligt 3 § st. 1 p. 1 ska patienten ha ett 

oundgängligt behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än att 

patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk 

dygnetruntvård. Det krävs alltså att det finns ett kvalificerat vårdbehov. Enligt 

förarbetena ska behovet vara oundgängligt i det aktuella skedet och det är inte 

tillräckligt att det framstår som oundgängligt på sikt. Vårdbehovet ska föreligga på 

grund av den psykiska störningen och det är framför allt risken för patientens liv eller 

hälsa som ska vara avgörande när behovet ska bedömas.155 

I 3 § st. 2 anges den tredje förutsättningen för sluten psykiatrisk tvångsvård enligt 

LPT, nämligen att personen motsätter sig sådan vård som sägs i första stycket, eller att 

det till följd av patientens psykiska tillstånd finns grundad anledning att anta att vården 

inte kan ges med hens samtycke. Om patienten är villig att genomföra en annan vård 

och behandling ska det prövas om inte det räcker.156 Enligt motiven till LPT ligger ett 

särskilt värde i att patienten tar eget ansvar. Detta eftersom ett tvångsomhändertagande 

kan leda till att patienten försjunker i passivitet och isolering och låter andra ta över 

ansvaret, vilket i sin tur kan försvåra möjligheterna till varaktig rehabilitering.157 

Sammanfattningsvis kan konstateras att kraven för beslut om intagning för vård enligt 

LPT är högt ställda. 

Nedan ska utgångs-punkterna som styr socialtjänstens verksamhet behandlas 

närmare. Efter att både landstingets och socialtjänstens ansvarsområden har utretts ska 
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sedan en diskussion föras om de krav som finns på de två huvudmännen att samordna 

sina verksamheter och de utmaningar som uppstår för samordningen av de behov som 

gruppen barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ofta har. 

5.3 Socialtjänstens ansvar för barns välfärd 

5.3.1 Utgångspunkter 

Som nämnts i avsnitt 3 har vårdnadshavarna visserligen det primära ansvaret för sina 

barn. Utgångspunkten i svensk rätt är dock att samhället har det yttersta ansvaret för 

ungas välfärd. Det rör sig alltså om ett samhälleligt ansvar att tillgodose barns välfärd 

när vårdnadshavarens omsorg inte är tillräcklig.158 

Samhällets ansvar framgår bland annat av 2 kap. 1 § st. 1 SoL som stadgar att varje 

kommun genom sin socialtjänst har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och 

den hjälp som de behöver. Detta har kallats för kommunens ”vistelseansvar” och bygger 

på den kommunala självstyrelsens princip.159 I 5 kap. SoL finns det bestämmelser om 

kommunens ansvar för olika grupper i samhället som kan behöva extra hjälp och stöd. 

En sådan grupp är barn och unga.  Av 5 kap. 1 § framgår det legala syftet med alla de 

omsorger som den offentliga barnavården omfattar. Enligt bestämmelsen ska social-

nämnden bland annat verka för att barn och unga växer upp under goda och trygga 

förhållanden samt i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och unga som 

riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om barnets 

eller den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet.  

Insatser med stöd av SoL bygger på självbestämmande och frivillighet och förutsätt-

er, vad gäller insatser för barn, samtycke från vårdnadshavarna. Enligt portalparagrafen 

i 1 kap. 1 § SoL ska socialtjänstens verksamhet bygga på respekt för den enskildes 

självbestämmanderätt. Självbestämmanderätten är dock begränsad i det avseende att det 

är socialnämnden som bestämmer val och utformning av insatser.160 För de fall där 

vårdnadshavaren inte samtycker till den föreslagna vården kan tvångsvård med stöd av 

LVU bli aktuellt. 

                                                 

 
158 Eneroth, E., Unga på hem för vård eller boende: om rättssäkerhet, legitimitet och tillit vid beslut 
om ungas vård, Jure Förlag AB, Stockholm 2014 s. 9 och Mattsson, T., Barnet som subjekt och 
aktör: en rättslig studie om barn i familjehem, Iustus Förlag AB, Uppsala 2006 s. 37. 
159 Mattson, T. Barnet som subjekt och aktör s. 37. 
160 Mattson, T. Barnet som subjekt och aktör s. 38 f. 
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5.3.2 Tvångsvård enligt LVU 

Socialtjänstens ansvar för barns välfärd kan ta sig uttryck i att vården måste ske utan 

vårdnadshavarnas eller barnets samtycke. Grunderna för sådan tvångsvård stadgas i 

LVU. Enligt 4 § LVU ska all tvångsvård föregås av en ansökan från socialnämnden till 

förvaltningsrätten som ska pröva ansökan. Undantaget till regeln är att besluta om ett 

omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU om det är sannolikt att barnet behöver 

beredas tvångsvård och man inte kan avvakta ett domstolsbeslut. I sådana fall ska 

beslutet underställas domstolen en vecka från dagen för beslutet. 

Den första förutsättningen för att tvångsvård ska kunna beslutas är att det före-

kommer ett missförhållande som medför en påtaglig risk för barnets hälsa eller utveck-

ling. Det ska med andra ord föreligga ett vårdbehov. Vad som ska räknas som ett vård-

behov framgår av 2 och 3 §§, som ska behandlas nedan. Den andra förutsättningen för 

att ett beslut om tvångsvård ska bli aktuellt är at det saknas samtycke till behövlig vård. 

Kravet är enligt 1 § att det saknas samtycke från minst en vårdnadshavare eller, om den 

unge har fyllt 15 år, från den unge själv. Utgångspunkten är som sagt att om det finns ett 

samtycke ska vården ske på frivillig väg. 

I 2 § behandlas de så kallade miljöfallen. Detta omfattar de fall där barn och unga 

löper en risk att utvecklas ogynnsamt på grund av sin hemmiljö. Eftersom denna fram-

ställning fokuserar på barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som på grund av 

sitt beteende blivit föremål för socialtjänstens uppmärksamhet lämnas miljöfallen 

därhän. Något som däremot är centralt för framställningen är en redogörelse för de så 

kallade beteendefallen. 

Beteendefallen framgår av 3 § LVU. De fall som avses är där den unge på grund av 

sitt beteende löper risk att skada sin hälsa och utveckling. Vård ska beslutas ”om den 

unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av 

beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt ned-

brytande beteende.” Låt oss stanna upp vid det sistnämnda. Socialt nedbrytande 

beteende har enligt förarbetena uttryckts som ett sådant beteende som avviker från sam-

hällets grundläggande normer. Syftet är att täcka in de fall då den unge begår enstaka 

allvarliga brott, prostituerar sig eller vistas i mycket olämpliga miljöer.161 
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Vad gäller just barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har rekvisitet något 

annat socialt nedbrytande beteende gett upphov till en omfattande diskussion. Denna 

har delvis föranletts av två avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD)162 

från 2010. Föremålet för diskussionen är huruvida barn med beteenden som skulle 

kunna utgöra symptom på deras funktionsnedsättning verkligen kan anses ha ett socialt 

nedbrytande beteende. Det är denna situation som avsnitt 7 helt ska ägnas åt. Innan dess 

ska avsnitt 6.4 vigas åt en diskussion om behovet och regleringen av samverkan mellan 

landsting och kommun. 

5.4 Samverkan mellan landsting och kommun 

5.4.1 Två olika huvudmän 

I avsnitt 6.2 och 6.3 har landstingets respektive socialtjänstens huvudsakliga ansvar 

utretts med ett övergripande fokus på ansvaret för barn och unga med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Sammanfattningsvis kan konstateras att landstinget ansvarar för 

i princip all hälso- och sjukvård som dessa barn kan behöva, medan socialtjänsten å sin 

sida har det yttersta ansvaret för barnens välfärd. På grund av den oundvikliga över-

lappningen av de två huvudmännens ansvarsområden vad gäller dessa barn och unga 

ska i detta avsnitt föras en diskussion om samverkan dem emellan. Genomgående 

analyseras det svenska rättsläget utifrån den internationellt formulerade rätten till hälsa. 

På grund av de komplexa vårdbehov som barn med neuropsykiatriska funktionsned-

sättningar kan ha finns det uppenbara samverkansbehov mellan socialtjänst och lands-

ting. Det finns dock lika uppenbara utmaningar. För det första finns det en rad formella 

hinder i form av skilda ansvars- och kompetensområden. För det andra bygger hälso- 

och sjukvården på helt andra utgångspunkter än socialtjänsten. Hälso- och sjukvården 

präglas i stor utsträckning av naturvetenskap medan socialtjänsten snarare är präglad av 

ett beteende- och samhällsvetenskapligt perspektiv. För det tredje måste de olika huvud-

männen skapa en gemensam utgångspunkt och en gemensam etisk plattform för sin 

samverkan. För att lyckas med det krävs tydligt stöd i respektive ledning vilket kräver 

resurser i form av tid och pengar.163 
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I december 2016 lämnade regeringen över en proposition till riksdagen med namnet 

Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.164 I 

propositionen föreslås bland annat nya bestämmelser i HSL och SoL om att kommuner 

och landsting ska ingå överenskommelser om samverkan i fråga om barn som vårdas 

utanför det egna hemmet. Förslaget resulterade bland annat i 16 kap. 3 § p. 1 HSL och 

5 kap. 1 d § SoL som innehåller likalydande formuleringar. Enligt bestämmelserna ska 

landstinget (kommunen) ingå en överenskommelse med kommunen (landstinget) om ett 

samarbete i fråga om barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Motsvarande 

bestämmelser om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning fanns 

redan både i HSL och SoL.165 Numer återfinns de i 16 kap. 3 § p. 3 HSL respektive 

5 kap. 8 a § SoL.  

5.4.2 Barn med psykiska problem 

I regeringens proposition 2008/09:193 Vissa psykiatrifrågor m.m. föreslås ett lagstad-

gande av de överenskommelser om samarbete som landsting och kommun ska ingå när 

det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning. Förslaget vilar på det faktum att 

både landsting och kommun har ansvar för personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Det uppmärksammades att formerna för samverkan mellan de två huvudmännen inte 

var, och inte heller skulle bli, lagreglerad utan lämnas öppen för parterna att själva 

samordna.166 Bakgrunden till förslaget till en lagreglerad skyldighet att samverka var att 

det tidigare funnits formuleringar i form av kan, får och ska samverka men ingen 

lagstadgad skyldighet att faktiskt ingå en formell överenskommelse om samarbete. 

Behovet av sådana formaliserade överenskommelser ansågs dels föranledda av att 

personer med psykisk funktionsnedsättning och deras anhöriga behöver en tydlig 

ansvarsfördelning mellan landsting och kommun. Dessutom ansågs behovet finnas hos 

de yrkesverksamma inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården, särskilt i sådana 

frågor där det kan uppstå konflikter mellan huvudmännen.167 Nationell psykiatrisam-

ordning hade två år tidigare kunnat konstatera att en frivillig möjlighet för kommuner 
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167 Prop. 2008/09:193 s. 14. 



 

 

 

 

52 

och landsting att ingå samarbetsavtal inte var tillräcklig för att åstadkomma ett ansvars-

tagande i de gråzoner som kan uppstå mellan huvudmännens lagstadgade områden.168 

Eftersom det är varje landstings ansvar att erbjuda en god hälso- och sjukvård till alla 

bosatta inom landstinget, var det enligt regeringen även landstingets ansvar att ingå 

överenskommelserna med kommunerna.169 Just vad gäller de formella överenskommel-

serna är det alltså på landstinget som ansvaret vilar. Det lämnar dock öppet hur de två 

huvudmännen i de konkreta situationerna ska avgöra vem som är ytterst ansvarig. 

5.4.3 Placerade barn och ungdomar 

Bestämmelserna om samverkan kring barn och unga som vårdas utanför det egna 

hemmet föranleddes av att flera studier har visat att placerade barn har sämre fysisk och 

psykisk hälsa än genomsnittet, både under placeringen och senare i livet.170 De studier 

som åsyftades var bland annat Socialstyrelsens lägesrapport från 2016 på området 

individ- och familjeomsorg samt Skolverkets och Socialstyrelsens gemensamma väg-

ledande dokument Placerade barns skolgång och hälsa – ett gemensamt ansvar från 

2013. Den senare syftade till att underlätta samverkan mellan parterna med målet att 

tillgodose placerade barns och ungas behov av hälso- och sjukvård och skolgång. 

Vägledningen från 2013 uppmärksammar den så kallade LVU-utredningen som 

tillsattes av regeringen 1999 med uppdraget att stärka barnets rättigheter i LVU. I LVU-

utredningens betänkande från augusti 2000 framgår att vid tiden för utredningen hade 

cirka 40 procent av de ungdomar som vårdas på särskilda ungdomshem psykiska 

problem. Barn- och psykiatrikommittén hade under utredningen lyft detta som ett 

allvarligt problem och visade att en bärande orsak till siffran var det bristande samar-

betet mellan socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin.171 Från socialtjänstens 

sida menade man att barn- och ungdomspsykiatrin inte alltid vill ägna sig åt de barn och 

unga som är föremål för socialtjänstens verksamhet. Påståendet styrktes även av andra 

utredningar. Resultatet av ett sådant förhållande är att socialtjänsten ensam återstår som 

ytterst ansvarig instans för dessa barn och unga.172 

                                                 

 
168 SOU 2006:100 Ambition och ansvar. Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till 
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Som exempel anges situationen när en ungdom med psykiatriska problem placeras av 

socialtjänsten på ett hem utan kompetens att möta ungdomens psykiatriska behov. För-

klaringen till den uppkomna situationen anges i betänkandet vara att tillgången på 

behandlingsinstitutioner med psykiatrisk kompetens är liten. När ungdomarna på grund 

av den bristande kompetensen måste skickas akut till barnpsykiatriska kliniker skickas 

de ofta tillbaka till institutionen om de uppträder aggressivt och störande eftersom 

klinikerna inte anser sig kunna hantera ett sådant beteende på en allmän vårdav-

delning.173 Problemet har iakttagits såväl på de särskilda ungdomshemmen som på hem 

för vård och boende och i familjehemmen. 

I Skolverkets och Socialstyrelsens vägledande dokument från 2013 lyfts upp resultat 

från Socialstyrelsens nationella tillsyn av vårdkedjan för alla barn med psykisk 

ohälsa.174 Det kunde konstateras att på HVB-hemmen och de särskilda ungdomshem-

men vårdades barn som hade ett sådant vårdbehov att det kunde ifrågasättas om inte 

sluten psykiatrisk vård hade behövts.175 Enligt uppgifter från Socialstyrelsen kan det 

även hända att barn som bor på HVB-hem inte kan få sina vårdbehov tillgodosedda i det 

landsting som hen tillfälligt bor i. Det händer att hemlandstinget inte vill betala för icke 

akutvård eller att vårdlandstinget inte vill ta emot barnet utan en remiss eller en 

betalningsförbindelse från hemlandstinget.176 

Efter att ha läst lagtexten, dess förarbeten och de utredningar som har föranlett de 

olika bestämmelserna kan det konstateras att vad gäller barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar finns det behov av samverkan mellan kommuner och landsting. 

Det står dock lika klart att det finns tydliga utmaningar för denna samverkan och luckor 

där det inte framgår vem som faktiskt ska vara ansvarig. Enligt 6 kap. 7 § p. 3 SoL ska 

dock socialnämnden i fråga om de barn som vårdas i familjehem, jourhem, annat enskilt 

hem, stödboende eller hem för vård eller boende verka för att de får den hälso- och sjuk-

vård som de behöver. Denna tredje punkt är ny sedan 2013 och syftar till att förtydliga 

socialtjänstens ansvar att verka för att barnet får den hälso- och sjukvård som det 

behöver. Socialnämnden är ju dock inte huvudman för hälso- och sjukvården, utan det 

                                                 

 
173 SOU 2000:77 s. 173 f. 
174 Socialstyrelsen (2010) Barn och ungdomar med psykisk ohälsa – vem tar hand om dem? 
175 Socialstyrelsen (2010) s. 28. 
176 Skolverkets och Socialstyrelsen (2013) Placerade barns skolgång och hälsa – ett gemensamt 

ansvar s. 33. 
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är landstinget, varför nämnden endast har ålagts en skyldighet att ”verka” för att barnet 

får den vård denne behöver.177 Det finns alltså ett ansvar inom socialtjänsten att aktivt 

vidta åtgärder för att barn som är föremål för socialtjänstens verksamhet får den vård de 

behöver. 

Enligt min mening är ansvaret enligt 6 kap. 7 § p. 3 en logisk följd av de krav som 

framgår av 5 kap. 1 § SoL och möjligheten till tvångsvård enligt LVU. Själva kärnan i 

socialtjänstens verksamhet är att tillhandahålla stöd och hjälp och verka för, i detta fall, 

barns välfärd. Som redan påpekats är det dock inte socialtjänsten som ansvarar för 

hälso- och sjukvården. Samverkansproblemet kvarstår därmed. 

5.5 Samverkansproblemen i ljuset av rätten till hälsa 

Ovan har konstaterats att landsting och kommuner har olika ansvarsområden vad gäller 

barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och att dessa i vissa situationer 

överlappar utan att det finns någon given ansvarsfördelning. Vad det innebär i praktiken 

är att det finns barn och unga med behov av å ena sidan sociala insatser i form av stöd 

och å andra sidan psykiatrisk vård, som till följd av samverkansbrister inte får den vård 

de behöver. Detta avsnitt ska ägnas åt att analysera situationen utifrån rätten till hälsa 

som den har formulerats i avsnitt 3 och 4.  

5.5.1 Bästa uppnåeliga hälsa och sjukvård utan diskriminering 

Enligt både artikel 12.1 i ESK-konventionen och artikel 24 i barnkonventionen har barn, 

som framgått av avsnitt 4, en rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga fysiska och psykiska hälsa 

och en rätt till sjukvård. Rätten har tolkats som en förpliktelse för staterna att skapa 

förutsättningar för att tillförsäkra var och en läkarvård och att bereda tillgång till kom-

petent vårdpersonal, nödvändiga mediciner m.m.178 Rätten till hälsa ska genomsyras av 

förbudet mot diskriminering som är centralt i både ESK-konventionen och barnkon-

ventionen. Följaktligen finns en förpliktelse för Sverige att skapa förutsättningar för att 

tillförsäkra barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar tillgång till hälso- och 

sjukvård av en viss standard. Förpliktelserna är alltså främst organisatoriska. De sam-

verkansproblem som präglar situationen för dessa barn när de befinner sig inom social-

tjänstens verksamhet är främst organisatoriska och torde därför träffas av förpliktelser-

                                                 

 
177 Prop. 2012/13:10 s. 130. 
178 ESK-kommittén, allmän kommentar nr 14 (2000) p. 36. 
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na. Det handlar inte om krav på en viss typ av vård eller läkarbedömning utan om krav 

på att systemet inte innebär en sämre tillgång till vård för barnen. 

För den konkreta situationen som diskuteras i denna framställning torde detta inne-

bära att socialtjänsten och landstinget har en förpliktelse att samordna sina insatser så att 

barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, genom att få sociala insatser, inte 

får sämre tillgång till den bästa möjliga vården. Om de inte får tillgång till särskilda 

vårdinrättningar kan jag utläsa ett krav på att det åtminstone ska finnas kompetent 

vårdpersonal och nödvändiga mediciner. För det fall de två huvudmännen inte uppfyller 

detta kan det diskuteras om de inte bryter mot diskrimineringsförbudet som uttrycks i 

både ESK-konventionen och barnkonventionen men även i CRPD. Detta eftersom 

barnen i praktiken kan få sämre tillgång till vård, och det enligt artikel 2 i CRPD är 

åtgärder med syfte eller verkan att diskriminera som avses med diskrimineringsför-

budet. Särskilt aktuell blir rätten till bästa möjliga hälsa utan diskriminering som 

framgår av artikel 25 CRPD. 

Utifrån förbudet mot diskriminering i CRPD krävs att Sverige vidtar aktiva åtgärd-

er.179 En sådan är att i lagstiftningsarbetet ta hänsyn till de olikheter som finns inom 

gruppen funktionsnedsatta. Detta torde kunna innebära ett krav på att i lagstiftningen av 

samordningen mellan kommun och landsting ta hänsyn till att det finns barn med funk-

tionsnedsättningar som kommer ha sådan sociala och medicinska behov, att det för 

realiserandet av deras rätt till hälsa krävs en närmare reglering av ansvarsfördelningen. 

5.5.2 Lämplig vårdplats 

Som framgått av avsnitt 5.5.1 kräver Europadomstolen utifrån artikel 2 i Europakonven-

tionen att vissa särskilda villkor är uppfylld när någon befinner sig i statens vård. Om en 

person är i statens vård på grund av en funktionsnedsättning, till exempel genom 

tvångsvård på en låst inrättning enligt LVU, måste staten enligt Europadomstolens 

praxis tillhandahålla särskild vård så att de speciella behov som uppstår ur funktions-

nedsättningen tillgodoses.180 Det räcker inte att en person är placerad på den institution 

som är beredd att ta emot personen. Det krävs istället att placeringen baseras på en 

ordentlig diagnostisering och efterföljs av lämplig eftervård.181 Applicerat på svensk rätt 

                                                 

 
179 CRPD-kommittén, allmän kommentar nr 6 (2018) p. 9. 
180 Valentin Câmpeanu mot Rumänien p. 131. 
181 Valentin Câmpeanu mot Rumänien p. 140. 
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krävs att socialtjänsten, som enligt både SoL och LVU har huvudansvaret att verka för 

barns tillgång till hälso- och sjukvård, väljer insats efter diagnos och vårdbehov och 

aktivt arbetar för att barnet får den vård som funktionsnedsättningen kräver. 

Barn och unga som är placerade i statens vård befinner sig i en tydlig beroende-

ställning till staten vilket innebär att de är sårbara. Sårbarheten förstärks av att de är 

placerade på grund av tydliga vårdbehov. På grund av denna sårbarhet ska staten mer än 

annars ser till att ge barnen den medicinska vård de behöver. Detta inkluderar vård-

personal med kompetens och utrustning i form av bland annat medicin.182 Att placera 

ett barn i en sådan beroendeställning utan att förse barnet med lämplig omvårdnad och 

behandling innebär enligt Europadomstolen att försätta någon med redan förhöjd 

sårbarhet i än högre risk.183 

Utifrån artikel 5.1 e) i Europakonventionen, som stadgar att en person lagligen får 

berövas friheten om hen är psykiskt sjuk, nämndes i avsnitt 5.5.2 ett krav på samband 

mellan grunden för omhändertagandet och den plats som personen kvarhålls på. Barnen 

som är föremål för denna framställning kan på grund av sin funktionsnedsättning 

uppvisa beteenden som grundar tvångsvård enligt LVU. Tvångsvården är formellt sett 

alltså inte en psykiatrisk sådan, men den nödvändiga vården som ska komma till stånd 

genom LVU-omhändertaganden av dessa barn kan vara av psykiatrisk natur. Samma 

intressen torde som ovan nämnts därmed kunna sägas styra omhändertagandet av 

personen, som gäller för psykiatrisk tvångsvård. För att undvika godtyckliga omhänder-

taganden har Europadomstolen uttalat att kvarhållandet av en psykiskt sjuk person, för 

att det ska ske i enlighet med artikel 5.1, måste ske på ett sjukhus, en klinik eller annan 

lämplig institution.184 Översatt till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

torde krävas att de, i de fall de placeras utanför hemmet, får den vård de behöver på 

grund av det beteende som föranlett placeringen. Som jag tolkar Europadomstolen är 

poängen att undvika omhändertaganden som inte kan leda till tillgodoseendet av den 

vård som föranlett omhändertagandet. Mot bakgrund av de samverkansproblem som 

ovan presenterats torde många omhändertaganden enligt LVU brista på så sätt att den 

unge inte får tillgång till den hälso- och sjukvård som föranlett beslutet enligt LVU. 

                                                 

 
182 Nencheva m.fl. mot Bulgarien, ansökningsnummer 48609/06, dom den 18 juni 2013 p. 105–116. 
183 Câmpeanu mot Rumänien p. 142–144. 
184 Aerts mot Belgien p. 46. 
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5.5.3 Vård på grund av risk för självskada 

Som ovan nämnts löper barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

större risk än andra barn att drabbas av psykisk ohälsa vilket därmed kan leda till att de 

utvecklar självskadebeteenden.185 Europadomstolen har uttryckt att det vid suicid när en 

person är intagen på en psykiatrisk klinik aktualiseras två typer av positiva förpliktelser. 

För det första formulerar domstolen kravet på att upprätta ett effektivt regelverk som 

tvingar sjukhus att vidta lämpliga åtgärder för att skydda patienters liv. För det andra 

uttrycker domstolen ett krav enligt artikeln att vidta preventiva åtgärder i form av 

faktiskt handlande för att skydda en patient från en annan eller från sig själv. En 

placering, på beslut av socialnämnden, på en institution som tillhandahåller psykiatrisk 

vård torde kunna vara jämförligt med en placering på en sådan klinik som domstolen 

avser. 

Den första förpliktelsen, att upprätta ett effektivt regelverk, föranleder inte någon 

abstrakt prövning av regelverket utan det krävs att det kan konstateras att tillämpningen 

av regelverket i ett konkret fall gav upphov till en kränkning av artikel 2.186 Enskilda 

misstag eller felbedömningar av vårdpersonal är alltså inte tillräckligt för att konstatera 

en kränkning. Det är inte heller tillräckligt att det finns brister i regelverket, om inte 

dessa i det konkreta fallet har inneburit nackdel för patienten.187 Regelverk ska dock 

förstås brett, det krävs att staterna garanterar att regelverket genomförs och fungerar 

effektivt samt att det finns en översyn och ett aktivt upprätthållande av systemet.188 

Applicerat på samverkansproblemen mellan socialtjänsten och landstinget kan en 

kränkning av artikel 2 uppkomma genom att det helt enkelt saknas ett effektivt regel-

verk, och eftersom tillämpningen av det befintliga regelverket i konkreta fall kan leda 

till att någons självskadebeteenden utvecklas och i värsta fall till och med leder till 

suicid.  

Den andra förpliktelsen, nämligen kravet enligt artikel 2 att vidta preventiva åtgärder 

i form av faktiskt handlande för att skydda en person från en annan eller från sig själv, 

uppstår när myndigheter vetat eller bort veta om en risk för suicid. Risken måste som 

                                                 

 
185 Vahlne Westerhäll, L., Tvångsvårdens psykiatri och socialtjänst – samverkan i ett rättsligt 
perspektiv, Nordisk socialrättslig tidskrift, nummer 13–14, 2016 s. 24 ff. 
186 Lopes de Sousa Fernandes mot Portugal, ansökningsnummer 56080/13, dom den 19 december 

2017 (GC) p. 187–188. 
187 Fernandes de Oliveira mot Portugal p. 107. 
188 Lopes de Sousa Fernandes mot Portugal p. 189. 
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nämnts vara reell och omedelbar.189 Europadomstolen inser att människan är oförutse-

bar och att skyldigheten att skydda liv inte får tolkas så att det innebär en omöjlig eller 

oproportionerlig börda för konventionsstaterna. Alla påstådda risker för någons liv kan 

alltså inte innebära skyldigheter för staterna att vidta förebyggande åtgärder.190 Det ska 

dock vägas mot att Europakonventionen bygger på respekt för människans värdighet 

och frihet, vilket i detta fall har ansetts kräva att staten så långt som möjligt undviker att 

självskada uppstår. Domstolen har understrukit att personer med psykisk ohälsa har 

ansetts utgöra en särskilt sårbar grupp i samhället och om staten har beslutat att om-

händerta och kvarhålla en sådan person måste den tillhandahålla sådan vård som krävs 

för att tillgodose de speciella behov som uppstår på grund av personens medicinska 

tillstånd.191 

Den andra förpliktelsen innebär att socialtjänsten, åtminstone när en person på grund 

av sin psykiska ohälsa är placerad inom statens vård, vid ond tro om en reell och 

omedelbar risk för suicid, måste vidta förebyggande åtgärder. Detta torde innebära att 

samordna med psykiatrin sådana åtgärder som verkar preventivt för den som lider av 

självskadebeteenden och risk för suicid. Att det föreligger organisatoriska hinder torde 

inte kunna ursäkta att sådana åtgärder inte vidtas. Som ovan nämnts leder den ofta 

bristande kompetensen i familjehem eller på hem för vård och boende att barn och unga 

måste skickas akut till barnpsykiatriska kliniker. Att de sedan ofta skickas tillbaka till 

institutionen om de uppträder aggressivt och störande, eftersom klinikerna inte anser sig 

kunna hantera ett sådant beteende på en allmän vårdavdelning, torde innebära en sådan 

organisatorisk brist som måste ses som en kränkning av artikel 2.192 Ett alternativ som 

kan användas i sådana situationer är att vården under kortare eller längre perioder 

istället ges inom ramen för LPT. Gränsdragningen mellan socialtjänstens insatser och 

vård enligt LPT ska kort utvecklas i avsnitt 6.  

                                                 

 
189 Se bland annat Keenan mot Storbritannien, ansökningsnummer 27229/95, dom 3 april 2001 p. 93 

och Hiller mot Österrike, ansökningsnummer 1967/14, dom den 22 november 2016 p. 49. 
190 Osman mot Storbritannien p. 116 och Fernandes de Oliveira mot Portugal p. 111. 
191 För det ursprungliga ställningstagandet se Renolde mot Frankrike, ansökningsnummer 5608/05, 
dom den 16 oktober 2008 p. 84. 
192 SOU 2000:77 s. 173 f. 
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6 Barns ”rätt till tvångsvård” 

6.1 LVU – syfte och ändamål 

Vid tillkomsten av LVU anfördes att det kan finnas skäl att ingripa med ett LVU-

omhändertagande mot ungdomar som till följd av en psykisk störning missbrukar, begår 

brott eller har ett annat socialt nedbrytande beteende. Den slutsats som drogs var att 

socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att barn och ungdomar som far illa får den 

hjälp som behöver. Dock framhölls att det måste avgöras från fall till fall vilken vård 

som är lämpligast, och att det i vissa fall kan vara lämpligare med vård inom psykiatrin 

än genom socialtjänstens egna behandlingsresurser.193 

Barnpsykiatrikommittén konstaterade ett decennium senare i SOU 1998:31 att den 

unges psykiska problem inte i sig utgör en grund för vård med stöd av LVU. Kommittén 

anförde istället att det är först när den unge, som en följd av en psykisk störning, 

missbrukar, begår brott eller har ett socialt nedbrytande beteende som det kan finnas 

skäl att ingripa med LVU. Kommittén belyste bristen på fungerade regler inom 

tvångsvården för den grupp ungdomar som på grund av sina psykiska problem behöver 

tvångsvård i någon form och uppmuntrade att gränserna mellan LVU och LPT skulle 

ses över.194 

Även regeringen diskuterade dessa barn och unga i proposition 2002/03:53. Reger-

ingen föreslog på samma spår som Barnpsykiatrikommittén att LVU inte skulle 

utvidgas till att omfatta även unga med psykiska problem. De skulle kräva en helt annan 

kompetens och organisation än den som vid tiden fanns inom socialtjänsten. Regeringen 

menade att ungdomar med psykiska problem har rätt att få hjälp hos den instans som 

kommer att behandla dem, nämligen psykiatrin. Dock avfärdades inte problematiken 

kring de unga som har psykiska problem men som varken omfattas av LVU eller 

uppfyller rekvisiten i LPT.195 Regeringens slutsats följde den i LVU-utredningens 

betänkande, SOU 2000:77, nämligen att de problem som uppmärksammas med att 

bereda ungdomar med psykiska problem behövlig vård handlar om kvalitetsbrister i den 

psykiatriska vården och om att samarbetet mellan socialtjänsten och barn- och 

                                                 

 
193 Prop. 1989/98:28 Om vård i vissa fall av barn och ungdomar s. 67. 
194 SOU 1998:31 Det gäller livet s. 216. 
195 Prop. 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. s. 88. 
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ungdomspsykiatrin måste utvecklas. Detta menade varken utredningen eller regeringen 

kunde lösas genom utvidgat tvång mot unga människor.196 Med stöd i nämnda 

utredningar slog HFD i två avgöranden från 2010 fast att ett beteende som närmast eller 

huvudsakligen kan betraktas som symptom på en psykisk störning inte utgör ett sådant 

socialt nedbrytande beteende som avses i 3 § LVU.197 I båda fallen hade ungdomarna 

neuropsykiatriska diagnoser. Dessa avgöranden har tydligt förändrat rättsläget och fått 

omdiskuterade konsekvenser. Avgörandena förtjänar därför en närmare genomgång. 

6.2 RÅ 2010 ref. 24 och HFD:s dom den 3 mars 2010 i mål nr 8480–08 

I RÅ 2010 ref. 24 var det fråga om omhändertagande av en 16-årig flicka med diagnoser 

i form av ADHD och autismspektrumstörning. Flickan var till följd av sin funktions-

nedsättning impulsstyrd och självdestruktiv och blev lätt utåtagerande och aggressiv. 

Frågan i målet var därför om flickan hade ett sådant socialt nedbrytande beteende som 

avses i 3 § LVU. HFD hänvisade till förarbetena till LVU i vilka det anges att socialt 

nedbrytande beteende innebär att den unge beter sig på ett sätt som avviker från 

samhällets grundläggande normer. Ett sådant beteende anses föreligga om den unge 

begår något eller några enstaka brott utan att man kan tala om brottslig verksamhet. Det 

kan också vara att den unge vistas i missbruksmiljöer eller uppträder på sexklubb. I 

huvudsak är begreppet avsett att täcka situationer då den unge befinner sig i en olämplig 

miljö eller prostituerar sig.198 

HFD lyfte fram att den i RÅ 2000 ref. 33 utvidgade begreppet socialt nedbrytande 

beteende till att omfatta även andra situationer än de som räknas upp i förarbetena. HFD 

bedömde i det tidigare fallet att rekvisitet var uppfyllt vad gällde pojken eftersom han 

hade ett aggressivt uppträdande och svårt att behärska sig. Domstolen tydliggjorde att 

det inte var fastslaget att pojken hade en neuropsykiatrisk diagnos samt att en psykisk 

störning hos den unge inte i sig utgör ett socialt nedbrytande beteende enligt 

förarbetena. Om ungdomen till följd av psykisk störning missbrukar, begår brott eller 

                                                 

 
196 Prop. 2002/03:53 s. 89 och SOU 2000:77 s. 171 f. 
197 RÅ 2010 ref. 24 och HFD:s dom den 3 mars 2010 i mål nr 8480–08. Se vidare avsnitt 7.2. 
198 Prop. 1989/90:28 s. 67 och 109. 
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har annat socialt nedbrytande beteende kan det dock finnas skäl att ingripa med ett 

omhändertagande enligt LVU.199 

HFD anförde sammanfattningsvis i 2010 års fall att det faktum att det finns en 

psykiatrisk grundproblematik inte utgör något hinder mot att tillämpa LVU men inte 

heller är en tillräcklig förutsättning. Enligt HFD:s mening följer av detta att ett beteende 

som närmast kan betraktas som symptom på en psykisk störning inte utgör ett sådant 

socialt nedbrytande beteende som avses i 3 § LVU. Annars skulle själva funktions-

nedsättningen i realiteten tillåtas ligga till grund för ett beslut om LVU, vilket enligt 

förarbetena aldrig varit avsikten. För att ett visst beteende ska karaktäriseras som ett 

socialt nedbrytande beteende i LVU:s mening bör enligt HFD krävas att det inte 

framstår som ett uttryck för den psykiska störningen utan i princip lika väl kan iakttas 

hos någon utan ett sådant funktionshinder. I målet ansågs inte annat framkommit än att 

det beteende som flickan uppvisat i huvudsak var att betrakta som symptom på hennes 

psykiska funktionsnedsättning. 

Vid samma tillfälle avgjorde HFD ett annat mål där omständigheterna var mycket 

lika och utgången densamma.200 Detta fall gällde en 19-årig pojke med en neuro-

psykiatrisk funktionsnedsättning i form av ADHD och en lättare utvecklingsstörning. 

Pojken beskrevs som impulsstyrd och destruktiv och kunde lätt bli utåtagerande och 

aggressiv. Då kunde kan bli hotfull och våldsam mot andra och hade bland annat utfört 

knivhot. Domstolen motiverade sitt beslut på ett nästan identiskt sätt som i RÅ 2010 ref. 

24 och menade att det beteende som pojken uppvisade huvudsakligen var att betrakta 

som symptom på hans psykiska funktionsnedsättning. Detta konstaterades inte utgöra 

ett sådant socialt nedbrytande beteende som avses i 3 § LVU. 

6.3 Förlust av ”rätten till tvångsvård” 

En aspekt av HFD:s två avgöranden som återkommande ha varit föremål för diskussion 

är det faktum att behoven hos barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

många gånger kräver både sociala och psykiatriska hjälpinsatser.201 Genom HFD:s 

tillämpning klargörs att ett beteende som betraktas som ett symptom på en psykisk 

                                                 

 
199 Prop. 1989/90:28 s. 67. 
200 Regeringsrättens dom den 3 mars 2010 i mål nr 8480–08. 
201 Se bland annat SOU 2015:71 s. 340. 
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funktionsnedsättning inte kan utgöra annat socialt nedbrytande beteende i den mening 

som avses i 3 § LVU. Den enskilde kan i dessa fall inte få LVU-vård, oavsett behovet 

av en sådan. Konsekvensen är alltså att dessa barn blir av med sin ”rätt” till tvångsvård 

enligt LVU.  

För att den andra alternativa tvångsvården, vård enligt LPT, ska bli aktuell krävs att 

samtliga rekvisit för sådan vård är uppfyllda. Den unge måste för att vård enligt LPT 

ska komma till stånd ha en allvarlig psykisk störning och ett oundgängligt behov av 

kvalificerad dygnetruntvård på sjukvårdsinrättning, vilket kräver ett mycket allvarligt 

tillstånd. Enligt förarbetena bör till allvarlig psykisk störning i första hand räknas 

tillstånd av psykotisk karaktär. Detta innebär tillstånd med symptom av typen vanföre-

ställningar, hallucinationer och förvirring.202 Det är således inte alla neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar som kommer kunna föranleda ett omhändertagande enligt LPT. 

Därtill har LPT delvis karaktären av en akutvårdslag, även om den syftar till att vara 

en mer långsiktig vårdlag än vad som ursprungligen föreslogs.203 Anledningen till att 

LPT delvis kan benämnas som en akutvårdslag är att förutsättningarna för intagning 

enligt 3 § LPT alltid måste vara uppfyllda, samtidigt, såväl vid intagning som under 

tiden därefter. Tvångsvården ska enligt 27 § LPT upphöra så snart de strikta förutsätt-

ningar som krävs för intagning inte längre är uppfyllda. 

Tvångsvård är visserligen en sådan frihetsbegränsning som inte får vidtas utan tungt 

vägande skäl. Samtidigt utgör ett tvångsomhändertagande av ett barn det yttersta 

skyddsnätet för att förhindra att barn och unga kommer till allvarlig skada.204 Barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ofta både sociala och psykiatriska 

vårdbehov och har därför ett mer komplext vårdbehov än sådana som är tänkta att 

träffas av LPT. HFD:s avgöranden från 2010 kan därför innebära att dessa barn helt 

förlorar sin ”rätt” till tvångsvård. 

6.4 Risk för en rättsosäker tillämpning 

HFD menar att i de två fallen att de båda ungdomarnas beteende i huvudsak är att 

betrakta som symptom på deras psykiska funktionsnedsättningar. En logisk följdfråga är 

                                                 

 
202 Prop. 1990/91:58 s. 86. 
203 För det ursprungliga förslaget se SOU 1984:64 Psykiatrin, tvånget och rättssäkerheten s. 16 och 
s. 202 ff. 
204 SOU 2015:71 s. 335. 
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när en beteendeproblematik i huvudsak ska ses som ett symptom på en neuropsykiatrisk 

diagnos och när det är andra faktorer som är orsaken till beteendet. 

Neuropsykiatriska diagnoser är idag välbeforskade men det råder inom vissa 

områden stor osäkerhet kring vad som förorsakar vissa diagnoser och vilka faktorer som 

ligger bakom ett visst beteende. I en sammanfattning av Socialstyrelsens kunskaps-

översikt från 2004 framgår att det kan vara svårt att avgöra vilka faktorer som ligger 

bakom ett visst beteende. Det kan vara svårt att urskilja vilka enskilda delar som har 

störst betydelse för ett visst beteende vid en viss tidpunkt.205 Ett barn med ADHD som 

växer upp i en viss miljö torde alltså kunna drabbas av en viss beteendeproblematik som 

ett annat barn med ADHD inte drabbas av. Trots det oklara forskningsläget förutsätter 

HFD att det är möjligt att göra en generell åtskillnad mellan sociala och neuro-

psykiatriska beteendefaktorer, något som barnpsykiatriker menar i praktiken ofta är 

omöjligt.206  

HFD menar vidare att det för att ett visst beteende ska karaktäriseras som något annat 

socialt nedbrytande beteende i LVU:s mening bör det krävas att det inte framstår som 

ett uttryck för den psykiska diagnosen utan i princip lika väl kan iakttas hos någon utan 

ett sådant funktionshinder. De beteenden som domstolen menar i huvudsak utgör 

symptom på deras funktionsnedsättningar är bland annat att de har varit hotfulla, 

våldsamma och använt tillhyggen samt att de skadat både sig själva och andra. De 

beteenden som ungdomarna uppvisat kan förekomma även hos personer som inte har en 

neuropsykiatrisk diagnos. Utan att ta ställning till frågan huruvida beteendet hos de två 

ungdomarna var diagnosbetingat vill jag mena att domstolen uttalar sig i en komplex 

fråga av inte helt rättslig karaktär. Den är snarare av beteendevetenskaplig eller psyko-

social karaktär.207 I båda fallen saknas, enligt vad som framgår av domarna, 

medverkande av någon sakkunnig. HFD måste därför anses avgöra frågan om de ungas 

beteende närmast och i huvudsak orsakas av deras diagnoser helt baserat på domstolens 

egen livserfarenhet. Med utgångspunkt i sådana slutsatser konstaterar således domstolen 

                                                 

 
205 Kort om ADHD hos barn och vuxna, En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt, 

Socialstyrelsen 2004 s. 31 f. 
206 Vahlne Westerhäll, L., Tvångsvårdens psykiatri och socialtjänst - samverkan i ett rättsligt 
perspektiv, Nordisk socialrättslig tidskrift 13–14, 2016 s. 21. 
207 Kaldal, A., Skapar Högsta förvaltningsdomstolen ett nytt rekvisit i LVU som begränsar rätten för 
ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser att vårdas med stöd av LVU 3 §? I Hollander, A., Rätt, 
social utsatthet och samhälleligt ansvar: festskrift till Anna Hollander, Norstedts Juridik AB, 

Stockholm 2012 s. 381. 
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något som det inom vetenskapen råder stor osäkerhet kring. Enligt min mening hade 

bedömningen av frågan tjänat på medverkan från en sakkunnig som hade kunnat 

tydliggöra frågan om orsak och verkan i barns utveckling.208 

HFD:s domar, som utesluter tvångsvård enligt 3 § LVU av barn som uppvisar 

beteenden som närmast är att betrakta som symptom på en diagnos, har ansetts skapa en 

osäkerhet om hur LVU ska tillämpas för dessa barn. Den vanligaste typsituationen är 

när ett barn är starkt utåtagerande samtidigt som de har en psykiatrisk problematik. Det 

har framförts att socialtjänsten, som en konsekvens av det ändrade rättsläget, ibland 

väljer att tona ned barnets psykiatriska problem i utredningen för att diagnosen inte ska 

ses som ett hinder för vård enligt LVU.209 Det har även givits exempel på att de 

medicinska utlåtanden, som ofta inhämtas från BUP i samband med en ansökan enligt 

LVU, anpassas till den rättsliga logiken. Det har alltså ansetts finnas tendenser att 

utlåtanden formuleras på ett sådant sätt att barnets diagnos inte får någon avgörande 

betydelse för det beteende som barnet uppvisar.210 

Om påståendena stämmer har HFD:s avgöranden lett till en enorm rättsosäkerhet 

som riskerar leda till att barn tvångsvårdas på falska grunder. Enligt min mening torde 

ett tvångsvårdande av ett barn som har beteenden som inte uppges vara symptom på en 

diagnos, innebära att barnet riskerar att bli berövad på nödvändig vård. Anses ingen 

psykiatrisk problematik finnas, finns heller inget behov av psykiatrisk vård. För att 

återkoppla till ovanstående avsnitt kräver ett uppfyllande av rätten till hälsa att det sker 

en lämplig diagnostisering och att vårdvalet sker därefter samt att ett barn med 

medicinska behov får tillgång till kompetent vårdpersonal.211 

6.5 Distinktionen mellan en rättslig vårdform och en medicinsk 

behandling 

HFD fastslår att 3 § LVU inte ska tillämpas på de fall när barnets beteende närmast kan 

ses som symptom på en neuropsykiatrisk diagnos. Ställningstagandet måste bygga på 

antagandet att LVU inte är tänkt att användas i sådana fall där barnet är i behov av 

                                                 

 
208 Jfr. domstolsprövningen av ansökningar enligt LPT där sakkunnig enligt 37 § st. 2 LPT, på grund 

av de komplexa medicinska frågorna, måste medverka i prövningen. 
209 SOU 2015:17 Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU s. 329. 
210 SOU 2015:17 s. 329. 
211 Se bland annat avsnitt 4.4.1 och ESK-kommittén, allmän kommentar nr 14 (2000) p. 36 samt 

avsnitt 5.5.1 och Câmpeanu mot Rumänien p. 142–144. 
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psykiatrisk vård. HFD hänvisar nämligen till ett av LVU-utredningens ställningstagan-

den, som regeringen senare anslöt sig till, nämligen att ungdomar med psykiska problem 

har rätt att få stöd och hjälp hos den instans som har kompetens att behandla dem – 

psykiatrin.212  

Det kan vara svårt att hålla isär den rättsliga grunden för tvångsvård enligt LVU å 

ena sidan och valet av en medicinsk eller psykosocial behandlingsform å andra sidan. 

Gränsen kan visserligen vara flytande eftersom ett omhändertagande med stöd av 3 § 

LVU många gånger innebär att den unge placeras på en låst institution. Det som är 

viktigt att komma ihåg är dock att inlåsningen i sig inte kan ses som en behandling utan 

ett medel för att få en behandling till stånd. Distinktionen uttrycks tydligt i förarbetena 

till LVU. Det anges att det gällande de ungdomar som till följd av en psykisk störning 

har ett socialt nedbrytande beteende kan finnas skäl att ingripa med ett omhänder-

tagande enligt LVU. Efter ett sådant ingripande ska den nödvändiga vården bedömas i 

varje enskilt fall och kan ibland ges inom ramen för socialtjänstens arbete och i andra 

fall inom psykiatrin.213 Det kan alltså konstateras att LVU är en rättslig möjlighet att ge 

en viss behandling under tvång. Ett LVU-omhändertagande är dock ingen behandling i 

sig. Om den unge har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan sedan behandlings-

insatserna bygga antingen på socialtjänstens egen verksamhet eller ges av hälso- och 

sjukvården.214 

Det finns inget ifrågasätta i slutsatsen att barn och unga med psykiska problem har 

rätt till stöd och hjälp hos psykiatrin som är den institution med tillräcklig kompetens 

för sådan behandling. Dock finns det anledning att till viss del ifrågasätta grunden som 

slutsatsen vilar på. Som nämnts ovan måste man hålla isär omhänder-tagandet enligt 

LVU och den behandling som omhändertagandet kan leda till. LVU är en möjlighet för 

socialtjänsten att få rättsligt stöd att ge vård med hjälp av tvång. Om ett barn som vårdas 

med stöd av LVU har ett vårdbehov som bara kan tillgodoses inom psykiatrin ska barnet 

självklart få sådan vård. Gruppen som omfattas av LVU är inte exkluderad från 

medicinsk och psykiatrisk vård, tvärtom har dessa barn och unga samma rätt som alla 

                                                 

 
212 SOU 2000:77 s. 171–173 och prop. 2002/03:53 s. 87 ff. 
213 Prop. 1989/90:28 s. 67. 
214 Kaldal, A. Skapar Högsta förvaltningsdomstolen ett nytt rekvisit? s. 383. 
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som vänder sig till hälso- och sjukvården.215 Mot bakgrund av den diskussion som förs i 

avsnitt 6 ska ju socialtjänstens insatser bland annat innebära att vidta åtgärder för att 

tillgodose barns rätt till hälso- och sjukvård. 

Avsikten med detta avsnitt är att understryka HFD:s syn på LVU, inte som en rättslig 

möjlighet att få till stånd nödvändig vård, utan som en vård i sig. Ett beslut om vård 

enligt LVU ska enligt avgörandena ses som ett alternativ till den psykiatriska vård som 

barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ofta behöver, och inte ett möjlig-

görande av sådan vård. Det finns skäl att vara kritisk till ett sådant synsätt eftersom det 

för det första innebär ett feltolkande av förarbetena till LVU och hela syftet med 

tvångsvårdsinstitutet. För det andra bidrar det till den rättsosäkerhet som avgöranden 

även på andra sätt fört med sig. 

Å andra sidan kunde i avsnitt 6 konstateras att vård inom socialtjänstens verksamhet 

på intet sätt garanterar tillgång till hälso- och sjukvården. Mot bakgrund av de anförda 

samverkansproblemen saknas alltså den koppling som presenteras i detta avsnitt mellan 

ett beslut enligt LVU och vård inom psykiatrin. 

Här är det dock rimligt att återknyta till de tendenser som uppvisats hos 

socialtjänsten och BUP att anpassa sina utredningar och utlåtanden efter 2010-års 

avgöranden för att få till stånd tvångsvård enligt LVU av barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Det förfarande HFD menar inte ska kunna ske enligt LVU, 

nämligen att tvångsvårda ett barn vars beteende i huvudsak beror på en diagnos, sker 

alltså likväl. Därmed kringgås de felaktiga premisserna som jag anser att HFD:s 

avgöranden bygger på. Eftersom kringgåendet sker outtalat bidrar det till den nämnda 

rättsosäkerheten. Den mer ideala lösningen vore därför enligt min mening att i praxis 

uttryckligen öppna upp för omhändertaganden enligt LVU även i fall där beteendet 

beror på en diagnos, och istället garantera barnen vård genom att åtgärda den bristande 

samverkan som råder mellan kommun och landsting. 

  

                                                 

 
215 Avsnitt 4, 5 och 6 samt Kaldal, A. Skapar Högsta förvaltningsdomstolen ett nytt rekvisit? s. 385. 
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7 Sammanfattande slutsatser 

7.1 Rätten till hälsa för barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar 

I uppsatsen har kunnat konstateras att barn och unga med neuropsykiatriska funktions-

nedsättningar, såsom autism och ADHD, kan ha beteenden som på olika sätt avviker 

från normen. Det har även kunnat visas att just denna grupp därför i större utsträckning 

än andra barn kan bli föremål för socialtjänstens uppmärksamhet.216 Gruppen har ofta 

komplexa vårdbehov som utgörs av att de inte bara har behov av sociala stödinsatser 

utan i många fall även medicinsk eller annan hälso- och sjukvårdsbaserad behand-

ling.217 Det kan röra sig om svårigheter att lära in och förstå beteenden som för de flesta 

utvecklas intuitivt, eller om impulsivitet som kan belasta personens relationer och 

därmed öka risken för känslor av ensamhet och depression. I allmänhet beror 

symptomen på genetiska faktorier men de kan också påverkas av psykosociala fakt-

orer.218 Forskning har visat att tidig diagnos, individanpassad pedagogik och i vissa fall 

medicinering många gånger kan förhindra utvecklingar mot psykisk ohälsa och 

kriminalitet.219 Därför är insatser från socialtjänsten tillsammans med åtgärder inom 

hälso- och sjukvården ofta centrala för att dessa barn ska få ett så bra liv och god hälsa 

som möjligt. 

Både i svensk rätt och internationellt har det skett ett paradigmskifte, mycket tack 

vare barnkonventionens påverkan på den rättsliga debatten. Barnen, som tidigare har 

setts som avhängiga vuxnas legala relationer, ses numer som aktiva subjekt med egna 

rättigheter. Barnen ses inte längre primärt som familjemedlemmar utan som egna 

individer. Annorlunda uttryckt ses barndomen inte som en transportsträcka till ett vuxet 

liv utan som en viktig del av livet i sig.220 Vi kan alltså tala om rättigheter för barn på 

samma sätt som för vuxna och samhället måste uppfylla barnens rättigheter i samma 

utsträckning. 

                                                 

 
216 Se t.ex. SOU 2015:71 Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU. 
217 Se bland annat Gillberg, C., Barnneuropsykiatriskt synsätt kan bidra till förståelse av social 
utslagning, Läkartidningen, nummer 17, volym 98, 2001 s. 2033. 
218 Gillberg, C. Barnneuropsykiatriskt synsätt s. 2033. 
219 Gillberg, C. Barnneuropsykiatriskt synsätt s. 2033. 
220 Jansson, S., Att bevaka barns rätt till en god hälsa. I: Cederborg, A–C. & Warnling-Nerep, W. 

(red.), Barnrätt: en antologi, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2014 s. 199. 
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Ur de tre FN-konventioner som har behandlats i avsnitt 3 har det kunnat uttolkas en rätt 

för barn till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa utan diskriminerande hinder. 

Hälsobegreppet har varit omdiskuterat och har på FN-nivå reviderats i omgångar.221 Det 

har på grund av uppfattningen om en god hälsa, som beror av individuella, kulturella 

och sociala normer, ansetts svårt att avgränsa eller närmare definiera hälsobegreppet.222 

Det kan dock konstateras ett tydligt ansvar för stater att uppfylla barns rätt till hälsa, 

genom att framför allt garantera en tillgång till ett hälso- och sjukvårdssystem av en viss 

standard med kompetent sjukvårdspersonal och nödvändiga mediciner.223 För Sverige 

som har mer omfattande resurser än andra länder ställer ESK-kommittén och barnrätts-

kommittén krav på att inte skjuta förverkligandet av rätten till hälsa på framtiden.224 

Det bör vidare understrykas att barn och unga med neuropsykiatriska funktionsned-

sättningar av de olika FN-organen pekats ut som en systematiskt missgynnad grupp i 

behov av särskilt stöd. Både i egenskap av barn och personer med funktionsnedsättn-

ingar. Sverige måste därför avstå från all olikbehandling som är baserad på någon av de 

två, eller båda, diskrimineringsgrunderna. 

För att återkoppla till Europakonventionen är det tydligt att den har en särställning i 

svensk rätt och att dess rättigheter är mer utkrävbara jämfört med de rättigheter som 

framgår av de internationella konventionerna. Varje enskild person i Sverige har enligt 

artikel 34 en klagorätt. Här kan även tilläggas att konventionsstaterna ska garantera var 

och en de fri- och rättigheter som följer av konventionen. Detta har ansetts betydelse-

fullt att understryka just i kontexten barn som rättighetsbärare.225 Formuleringen i 

artikel 1 kan även sägas förstärkas av konventionens artikel 14 som förbjuder all 

diskriminering i förverkligandet av envars åtnjutande av rättigheterna.226 

Under artikel 2 i Europakonventionen har Europadomstolen avgjort ett stort antal fall 

som på olika sätt har formulerat positiva förpliktelser för konventionsstaterna på hälso- 

                                                 

 
221 Se avsnitt 3.4.1. En jämförelse kan göras mellan ingressen i Världshälsoorganisationens stadga 

och Ottawadeklarationen från 1986. 
222 Zillén, K. Barn i välfärdsstatens utkant s. 111. 
223 ESK-kommittén, allmän kommentar nr 14 (2000) p. 36 och Barnrättskommittén, allmän 

kommentar nr 15 (2013) p. 24. 
224 ESK-kommittén, allmän kommentar nr 14 (2000) p. 30 och 31 och Barnrättskommittén, allmän 

kommentar nr 15 (2013) p. 72 och 74. 
225 Kilkelly, U., The Child and the European Convention on Human Rights, Programme on 
International Rights of the Child, Aldershot, Ashgate 1999 s. 3. 
226 X mot Storbritannien, ansökningsnummer 7215/75, kommissionens beslut den 7 juli 1977. 
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och sjukvårdens område. Särskilt kan nämnas de kriterier som först utarbetades i 

Osman, nämligen att de myndigheter som vet eller borde veta om en reell och 

omedelbar risk för någons liv måste göra allt som rimligen kan krävas av dem för att 

undvika risken.227 I Osman var det ett barns liv som gått förlorat och en teori har 

utvecklats att synen på barnet som extra skyddsvärt spelade in i domstolens bedömning 

av kränkningen.228 Kriterierna har applicerats på fall av suicid på vårdinrättning en typ 

av medicinsk försumlighet har ansetts kunna utgöras av just bristande åtgärder att för-

hindra suicid när kännedom om risken funnits eller borde funnits.229 Ur domstolens 

resonemang kan uttolkas ett relativt högt ställt krav på kunskap hos de institutioner som 

vårdar personer med suicidrisk. Här kan tilläggas den positiva förpliktelsen för stater att 

upprätta effektiva regelverk som tvingar sjukhus och andra vårdinrättningar att vidta 

åtgärder med syfte att skydda individers liv. Regelverket måste förstås brett och det 

innefattar att staterna garanterar regelverkets effektiva genomförande och att det finns 

en översyn och ett aktivt upprätthållande av systemet.230 

Det bör även understrykas att Europadomstolen, precis som ovan nämnda FN-organ, 

har erkänt personer med funktionsnedsättningar som en sårbar grupp. Särskilt när de är 

placerade på samhällets olika institutioner. Vid tvångsvård på låst inrättning är det ännu 

viktigare än annars att staten tillhandahåller den vård som motiveras av de speciella 

behov som funktionsnedsättningen ger upphov till.231 Det ska finnas tillgång till lämplig 

omvårdnad och behandling och placeringen ska grunda sig i en ordentlig diagnos-

tisering.232 Barn som är placerade på institution på grund av sin funktionsnedsättning 

anses vara i en än mer utsatt position på grund av sin tydliga beroendeställning.233 

Vidare finns en skyldighet i valet av vårdplats för barn med neuropsykiatriska funk-

tionsnedsättningar att beakta den proportionalitetsprincip som Europadomstolen i Aerts 

utvecklat utifrån artikel 5 i Europakonventionen. Det krav som Europadomstolen ställer 

                                                 

 
227 Osman mot Storbritannien p. 116. 
228 Killkelly, U, The Child and the European Convention s. 145. 
229 Se bland annat Keenan mot Storbritannien, ansökningsnummer 27229/95, dom 3 april 2001 p. 

93, Hiller mot Österrike, ansökningsnummer 1967/14, dom den 22 november 2016 p. 49 och 

Fernandes de Oliveira mot Portugal, ansökningsnummer 78103/14, dom den 31 januari 2019 (GC) 
p. 112. 
230 Lopes de Sousa Fernandes mot Portugal, ansökningsnummer 56080/13, dom den 19 december 

2017 (GC) p. 189. 
231 Câmpeanu mot Rumänien p. 131. 
232 Câmpeanu mot Rumänien p. 140. 
233 Nencheva m.fl. mot Bulgarien p. 105–116. 
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upp är att det vid tvångsvård på grund av psykiatrisk problematik krävs att placeringen 

sker på ett sjukhus, en klinik eller annan lämplig institution som klarar av att möta de 

behov som gett upphov till frihetsberövandet.234 

7.2 Utmaningar för svensk rätt 

Genomgående i uppsatsen har rätten till hälsa för barn med neuropsykiatriska funktions-

nedsättningar löpt som en röd tråd. Den huvudsakliga problematiken har utgjorts av att 

dessa barn enligt forskning ofta har komplexa vårdbehov i form av både sociala 

stödinsatser och medicinsk behandling i varierande form.235 Det kan konstateras att 

dessa barn tillhör flera olika skyddsvärda grupper som samhället har ett särskilt stort 

ansvar för. Rätten till hälsa som den har formulerats i avsnitt 3 och 4 ställer långt-

gående krav på Sverige vad gäller dessa barn. Som vi har sett i praxis och diverse 

utredningar faller de dock ofta utanför skyddssystemet på grund av att den svenska 

rättsliga systematiken brister i flera avseenden. Det kan kritiseras mot bakgrund av den 

rätt till hälsa som tillkommer dessa barn på samma sätt som den tillkommer alla andra. 

Sverige ska kunna garantera en god hälsa på lika villkor som resten av befolkningen, 

vilket inte bara framgår av internationell rätt utan även av målen för vår egen sjukvård. 

Problemen som bör angripas är flera. Framför allt måste det icke fungerande samar-

betet mellan kommun och landsting i fråga om dessa barns vårdbehov ses över ordent-

ligt. Problemet har flertalet gånger uppmärksammats av lagstiftaren men inte nödvänd-

igtvis utifrån ett rättighetsperspektiv.236 Rättighetsparadigmet kan ännu tydligare 

användas som en utgångspunkt för lagstiftningen på området. 

Ett annat problem som behöver åtgärdas är vårdplatserna för de barn med neuro-

psykiatriska funktionsnedsättningar som befinner sig inom statens vård. Samhället 

behöver se över de vårdplatser som finns och de som egentligen behövs. Även kompet-

ensen på de redan existerande institutionerna måste utvärderas och tas itu med. Vidare 

behöver rättsväsendet enas om synen på tvångsvården som åtgärd. Det är önskvärt ur 

rättssäkerhetssynpunkt att domstolar och lagstiftare enas om att ingripanden enligt LVU 

                                                 

 
234 Aerts mot Belgien p. 46–50. 
235 Gillberg, C. Barnneuropsykiatriskt synsätt s. 2033. 
236 Se bland annat prop. 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. och prop. 
2016/17:59 Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. 
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är en rättslig möjlighet till vård inom socialtjänsten eller annan huvudman, såsom 

psykiatrin, och inte en vårdform i sig. Här kan även tilläggas att de konstaterade 

problemen på tvångsvårdens område troligtvis skulle underlättas av att sakkunniga del-

tog inte bara i LPT-förhandlingar utan även i förhandlingar om socialtjänstens ansökan 

om vård enligt 3 § LVU. 

I framställningen har det kunnat konstaterats brister ur ett rättighetsperspektiv där 

barnens rättigheter har varit utgångspunkten. Värt att understryka är att även ansvariga 

institutioner som vill hjälpa dessa barn är bakbundna och deras möjligheter att hjälpa 

har blivit kringskurna. 
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