
Länsgemensam samverkan vid LVM - Lagen om vård av missbrukare

Samverkan i alla led är viktig för att minimera ledtider

Läkaren bedömer att någon är i behov 
av omedelbart omhändertagande enligt 
13§ LVM eller vård enligt denna lag 
och att denne inte kan beredas 
tillfredsställande vård eller behandling 
inom HSL.

Anmälan enligt 6§ LVM till 
socialtjänsten.

Muntlig anmälan ska  
kompletteras med skriftlig 
(ingen särskild bankett finns). 

Socialsekreterare begär 
eventuellt  
polishandräckning, hos 
vakthavande befäl polisen, 
enligt 45§p2 LVM för  
transport till  anvisad SiS-
institution. 

Relaterad information

SIS-institutionen 

Lagen om vård av missbrukare 

Polislagen 

Samverkan kommun - landsting, 
Missbruk och beroende

Socialsekreterare öppnar en 
utredning enligt 7§ LVM.
Klient och nämnd informeras 
om detta.

Läkarundersökning 
Intyget bör innehålla en så komplett 
medicinsk och psykiatrisk 
sjukdomshistoria som möjligt. Utlåtande 
om personens aktuella hälsotillstånd samt 
bedömning av dennes allmänna behov av 
vård.
Ställning ska inte tas till om 
förutsättningar för vård enligt LVM 
föreligger.

Socialsekreterare samlar in relevanta 
uppgifter som styrker ansökan, även 
från andra myndigheter.  Det är 
kriterierna i 
4§ LVM som ska påvisas i utredningen.

Kommunicerar ansökan med personen 
och informerar om rätten att närvara 
vid nämndens sammanträde.

LVM-beslut finns
Vården ska inledas på sjukhus, om 
förutsättningarna för sjukhusvård är 
uppfyllda och det anses lämpligt med 
hänsyn till den planerade vården i övrigt. 
Om personen vill lämna sjukhuset innan 
transport till SiS kan ske gäller följande: 

Verksamhetschef/tjänstgörande 
specialistläkare med delegation ska besluta 
om kvarhållning enligt 24§ LVM.
Underrättar SiS eller socialförvaltningen. 

Något behov av vård på sjukhus behöver 
inte föreligga. Det räcker att personen 
vistas vid en sjukhusenhet för sådan vård, 
vilket innebär att denne ska hindras lämna 
sjukhuset. 

Någon behandling mot personens vilja kan 
inte ges under kvarhållningen. 

Dokumentera vidtagna åtgärder.

Socialnämnden beslutar om  
omhändertagande.
Beslut undertecknas av ordförande 
eller av nämnden utsedd ledamot.
Socialsekreterare skriver 
underställning till förvaltningsrätten  
samma dag eller senast dagen därpå. 
Kontakt tas med SiS för 
platsanvisning. 

 

 

Socialnämnden beslutar om 
läkarundersökning samt utser läkare 
för undersökningen. 

Det bör vara specialistkompetent 
läkare företrädesvis inom primärvård 
eller psykiatri. 

Begäran om läkarundersökning ska 
hanteras skyndsamt.

Eventuell handräckning begärs hos 
vakthavande befäl polisen 45§ LVM, 
om ej frivill ighet.

I samråd med anvisad  SiS-institution 
tas beslut om hur transporten ska 
genomföras.   
Hälso- och sjukvården ska informera 
SiS-institutionen och socialsekreteraren 
så tidigt som möjligt och senast dagen 
innan transport ska genomföras.

Om frivillighet ska vård ges 
inom ramen för SoL.

SiS-institution 
Håller socialnämnden underrättad om 
hur vården framskrider och samråder i 
alla frågor av vikt.
Får ta beslut om förflyttning till annat 
LVM-hem om det anses lämpligt ur 
vårdsynpunkt. 
Kan med hänsyn till den planerade 
vården besluta om vård i annan form 
utanför LVM-hemmet. Socialnämnden 
ansvarar för att vården anordnas 27§ 
LVM.

Följa upp LVM-vården under och efter 
avslutad vårdtid.

LVM-vården ska upphöra så snart 
syftet med vården är uppnådd och 
senast när vården har pågått i sex 
månader.

Läkarintyg
Läkarintyget är en del av underlaget för beslut om LVM 
men är också ett viktigt underlag för bedömning av 
medicinska och psykiatriska vårdinsatser då vården 
påbörjas. 

Läkarintyget får inte vara äldre än två veckor för att 
förvaltningsrätten ska kunna ta beslut. 

Polismyndigheten har skyldighet att anmäla 
när det kan antas att en person behöver 
vård enligt LVM.
Om det finns skälig anledning att anta att 
någon ska omhändertas enligt 13§ LVM och 
socialnämndens beslut inte kan avvaktas 
får polisen omhänderta personen för att 
därefter göra anmälan till socialtjänsten 
enligt  12§ polislagen.

Polishandräckning 
Handräckning bör främst användas när uppgiften inte kan lösas på 
något annat sätt

Av handräckningsbegäran ska framgå vem handräckningen avser, 
var den omhändertagne befinner sig, vart denne ska föras för 
läkarundersökning/SiS-institution, vem som begär handräckning. 

Polisen kan vara kvar under läkarundersökningen om läkaren 
behöver det av säkerhetsskäl. 

 

Kvarhållning bör ske under kortast möjliga tid och under 
former som inte äventyrar patientsäkerheten och som är 
etiskt godtagbara.
Personen ska i första hand genom motiverande samtal 
förmås kvarstanna på avdelningen. 
Om personen är hotfull och vill lämna kliniken ska 
verksamhetschef/specialistläkare med delegation  begära 
omedelbar polishandräckning och vidta erforderliga 
åtgärder. För att hindra patienten från att lämna 
sjukhuset, kan t.ex.  vakt til lkallas.  Nöd- och 
nödvärnsregler kan vara tillämpliga i sammanhanget. 
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http://intern.lvn.se/Upload/Hälsa%20och%20vård/Folkhälsa/Trycksaker/HFS-broschyrer/levnadsvana_fysiskaktivitet_120817.pdf
http://www.natverket-hfs.se/patientbroschyrer-om-levnadsvanor
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-8-4
http://www.stat-inst.se/om-sis/missbruksvard-lvm/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988870-om-vard-av-miss_sfs-1988-870/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Polislag-1984387_sfs-1984-387/
http://www.lvn.se/For-vardgivare/Samverkan-mellan-och-kommun-och-landsting/MIssbruk-och-beroenden/
http://www.lvn.se/contentassets/42cdb974dcb54aa6967aea6d1b6aa9ab/lvm_lakarintyg.pdf
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