
Halvaatko sie 
tukihenkilön?

Luottavaisia kohtaamisia.

Tervetuloa ottamhaan yhtheys pasientti
lautakunnan hallinon (förvaltning) kans
08-690 67 00 (8.30-16.00)

Postiosote:
Patientnämndens förvaltning
Box 17535, 118 91 Stockholm

Hornsgatan 15, Stockholm

Faksi 08-690 67 18

E-posti registrator@pan.sll.se

www.patientnamndenstockholm.se
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Sulla oon oikeus saa tukihenkilö
Sulla, joka olet pakkohoiossa (tvångsvårdas) lain 
(1991:1128) psykiatrisesta pakkohoiosta (LPT) eli 
lain (1991:1129) oikeuspsykiatrisesta hoiosta (LRV) 
mukhaan, oon oikeus saa tukihenkilö sille aikaa ko 
pakkohoito kestää ja kans neljä viikkoa sen jälkhiin 
jos sie ja tukihenkilö sitä toivotta.

Tukihenkilö
– oon henkilö joka oon kiinostunnu muista 

ihmisistä

– joka toimii kansaihmisennä ja tukkee sinua 
henkilökohtasissa asioissa 

– jolla on oikeus kohata sinua osastolla eli muussa 
paikassa jossa sie olet

– jolla oon oikeus olla matkassa tuomioistuimen 
neuotteluissa, jos sie sitä halvaat

– jolla oon vaitiolovelvolisuus.

Tukihenkilö ei piä
– korvata hoitopärsunaalia 

– ottaa yli vastuuta sinun ekonomiistä

– olla sinun jyriidinen asiamies (ombud).

 

Sulla joka olet pakkohoiossa  
oon oikeus
– valittaa pakkohoitopäätöksistä 

förvaltninkioikeutheen  

– saa julkisen avustajan tuomioistuinneuotteluissa

– saa tukihenkilön valittua ja määrättyä 
pasienttilautakunnan hallinon kautta. 

Näin tehet ette saat tukihenkilön
Puhu sinun kontaktihenkilön, hoitajan eli tohturin 
kans niin net auttavat sinua saahmaan yhtheyen 
pasienttilautakunnan hallinon kans. Sie saatat kans 
täyttää blanketin tässä vieressä ja faksata eli lähättää 
sen sisäle. 

Faksi
Faksi 08-6906718

Preivi

Patientnämndens förvaltning
Box 17535
118 91 Stockholm

Telefooni
Jos sie halvaat tietää enämpi, olet tervetullu  
soittamhaan pasienttilautakunnan hallinthoon  
numero 08-690 67 00.

Tukihenkilön hakemus
Allekirjottannu, joka oon otettu hoithoon lain 
psykiatrisesta pakkohoiosta (LPT) mukhaan 
eli lain oikeuspsykiatrisesta hoiosta (LRV) 
mukhaan, halvaa saa tukihenkilön.

Kliniikka

Postiosote

Osasto

Kontaktihenkilöt/hoiosta vastaavat

Telefooni osasto 

Pasienttitelefooni

Stockholmissa ja päivämäärä 

Allekirjotus 

Nimiselivitys

Henkilönumero 

Mikä Pasienttilautakunta oon?
Pasienttilautakunta oon erilinen ja puolueton 
instansi. Lautakunnan hallinthoon sie saatat kans 
kääntyä jos sulla oon valittamista eli kysymyksiä 
jokka koskevat hoitoa. 
Hallinto freistaa etukätheen estää prupleemia 
esittämälä selvityksiä, antamalla tietoa ja 
selvittämällä mitä sulle oon tapahtunnu. 
Lautakunnala ei ole mithään kurinpitooikeuksia 
(disciplinära), eikä se päätä ekonoomisista asioista. 
Luottamushenkilöilä ja työntekiöilä oon 
vaitiolovelvolisuus.


