
Du har rätt att få en stödperson.
Du som tvångsvårdas enligt lagen om 
psykiatrisk tvångsvård (LPT), lagen om 
rättspsykiatrisk vård (LRV) eller isoleras 
enligt smittskyddslagen (SmL) har rätt 
att få en stödperson under tiden tvångs
vården eller isoleringen pågår och även 
fyra veckor därefter om du och stöd
personen önskar det.

Stödpersonen

• är en person som har intresse för andra 
människor

• ska bistå dig i personliga frågor
• har som regel rätt att besöka dig på avdelningen 

eller på annan plats där du befinner dig
• har rätt att vara med vid förhandlingar i 

domstol, om du vill
• har tystnadsplikt.

Stödpersonen ska inte

• ersätta vårdpersonalen
• ta över ansvaret för din ekonomi
• vara ditt juridiska ombud.

Du som tvångsvårdad har rätt 

• att överklaga beslut om tvångsvård eller 
isolering hos förvaltningsrätten

• till ett offentligt biträde vid förhandling i 
domstol

• att få en stödperson utsedd och förordnad 
genom patientnämndens förvaltning.

Så här gör du för att få en stödperson
Tala med din kontaktperson, behandlare eller läkare 
så hjälper de dig att kontakta patientnämndens 
förvaltning som utser stödpersoner.

Du kan också själv kontakta  
patientnämndens förvaltning

Fyll gärna i blanketten på baksidan och skicka in till:

Patientnämndens förvaltning 
Box 30198, 104 25 Stockholm
Epost registrator.pan@regionstockholm.se
www.patientnamndenstockholm.se
Du kan naturligtvis kontakta oss direkt om du inte 
vill eller kan fylla i blanketten.
Vill du veta mer kan du ringa oss på 08123 467 00.

Vad gör patientnämnden förutom att utse 
stödpersoner?

Patientnämnden tar emot klagomål och synpunkter 
på vård som du eller en närstående har fått. Vi är en 
fristående och opartisk instans som fungerar som en 
länk mellan patient och vårdgivare. Vi gör inga 
egna medicinska bedömningar eller tar ställning till 
om vårdgivaren har gjort rätt eller fel. Inte heller 
har har vi några disciplinära befogenheter eller 
beslutar i ekonomiska frågor. Patientnämndens 
uppgift är att hjälpa patienter och närstående att 
föra fram synpunkter eller klagomål samt se till att 
de blir besvarade. Vi har tystnadsplikt. Det kostar 
inte något att ta kontakt med oss.

Vill du ha en stödperson?
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Klinik

Vårdavdelning

Kontaktpersoner/behandlingsansvariga 

Telefon till vårdavdelningen 

Adress till vårdavdelningen (gatuadress, postnummer, ort)

Patientens för- och efternamn 

Personnummer

Mobil eller hemtelefon

Patientens adress (gatuadress, postnummer, ort) 

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

 

Ansökan om stödperson

Undertecknad, som är intagen för vård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) 
eller lag om rättspsykiatrisk vård (LRV) önskar härmed få en stödperson.

De personuppgifter som du lämnar kommer att behandlas vid förvaltningen (till exempel 
registreras och lagras) för att patientnämnden ska kunna fullgöra sin rättsliga förpliktelse att 
förordna stödpersoner. Läs mer på vår webbplats www.patientnamndenstockholm.se eller 
kontakta oss för mer information.

Skicka din ansökan till: 
Patientnämndens förvaltning
Box 30198
104 25 Stockholm

Telefon 08-123 467 00
E-post registrator.pan@regionstockholm.se
www.patientnamndenstockholm.se
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