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Folkhälsomyndighetens remissyttrande över
För barnets bästa? Utredning om tvångsåtgärder mot barn inom psykiatrisk tvångsvård
(SOU 2017:111)
Folkhälsomyndigheten har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter angående rubricerade
remiss och har följande att anföra:
Folkhälsomyndigheten ser positivt på att frågan om tvångsåtgärder mot barn inom psykiatrisk
tvångsvård ytterligare utreds i syfte att stärka barnrättsperspektivet och att synpunkter under
utredningsarbetet har inhämtats från barn med egna erfarenheter av psykiatrisk heldygnsvård
och tvångsåtgärder. Barn och unga är en prioriterad grupp i så väl den nationella
folkhälsopolitiken som i Folkhälsomyndighetens arbete.
Med tanke på att tvångsvårdade barn och unga ofta har en sämre hälsa ser vi ur ett
hälsofrämjande perspektiv positivt på utredningens förslag att barn som tvångsvårdas ska ha
möjlighet till daglig vistelse utomhus liksom till dagliga aktiviteter på vårdinrättningen. Vi
instämmer med utredningens bedömning att det i vissa undantagsfall kan finnas situationer då
tvångsåtgärder är den enda lösningen för barnets bästa, som i livräddande syfte för att t.ex.
förhindra suicid. Myndigheten instämmer således också med utredningens bedömning att
regelbunden tillsyn och insyn i verksamheterna är nödvändig för att följa utveckling och
kontroll av psykiatrisk tvångsvård av barn. Därför ser vi det som särskilt angeläget att det tas
höjd för och avsätts resurser för en effektiv tillsyn för att säkerställa att de föreslagna
bestämmelserna får önskat genomslag samt att tvångsåtgärder endast används i nödvändiga
undantagsfall.
Vidare ser myndigheten också positivt på utredningens förslag till särskilda uppdrag i syfte att
driva utvecklingen av, och förbättra kvaliteten på, den psykiatriska heldygnsvården.
Folkhälsomyndigheten avstår från att lämna synpunkter på förslagen till författningsändringar,
då det ligger utanför Folkhälsomyndighetens kompetensområde.
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Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektör Johan Carlson. I den slutliga
handläggningen har avdelningschefen Anna Bessö, tf chefsjuristen Bo Granath och
enhetschefen Johanna Ahnquist deltagit. Utredaren Lisa Hulting har varit föredragande.

Enligt Folkhälsomyndighetens beslut
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