Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Kriterier för LVM-vård
4 § Tvångsvård skall beslutas om,
1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga
lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk,
2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på något
annat sätt, och
3. han eller hon till följd av missbruket
a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara,
b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller
c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon
närstående.
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LPT eller LVM?
4 § 2 st LVM

Om någon för kortare tid ges vård med stöd av
lagen(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård hindrar
detta inte ett beslut om tvångsvård enligt denna lag.
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Anmälan
6 § Myndigheter som i sin verksamhet regelbundet kommer i
kontakt med missbrukare är skyldiga att genast anmäla till
socialnämnden om de får kännedom om att någon kan antas
vara i behov av vård enligt denna lag. /…/
En läkare skall genast göra anmälan till socialnämnden, om
han eller hon i sin verksamhet kommer i kontakt med någon
som kan antas vara i behov av omedelbart omhändertagande
enligt 13 § eller vård enligt denna lag och läkaren bedömer att
denne inte kan beredas tillfredsställande vård eller
behandling genom läkarens egen försorg eller i övrigt inom
hälso- och sjukvården.
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Utredning
7 § Socialnämnden skall inleda utredning, när den
genom anmälan enligt 6 § eller på något annat sätt har
fått kännedom om att det kan finnas skäl att bereda
någon tvångsvård.
Myndigheter som avses i 6 § första stycket är skyldiga
att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara
av betydelse för en sådan utredning.
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Omedelbart omhändertagande
13 § Socialnämnden får besluta att en missbrukare
omedelbart skall omhändertas, om

1. det är sannolikt att missbrukaren kan beredas vård med
stöd av denna lag, och
2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas på grund av att
missbrukaren kan antas få sitt hälsotillstånd allvarligt
försämrat, om han eller hon inte får omedelbar vård, eller
på grund av att det finns en överhängande risk för att
missbrukaren till följd av sitt tillstånd kommer att
allvarligt skada sig själv eller någon närstående.
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Tidsfrister LVM
Ordförandebeslut 13 § LVM
Underställan
förvaltningsrätten (FR)
samma dag (ev dag 2)

Verkställighet
av beslutet

Fastställande/Upphävande
från FR inom fyra dagar (ev sju)
från verkställigheten

Ansökan om vård enligt 11 § LVM
inom sju dygn från FR:s beslut om
fastställande

Dag 1
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Vårdtid
20 § Tvångsvården skall upphöra så snart syftet med
vården är uppnått och senast när vården har pågått i
sex månader (vårdtid). Vården skall anses påbörjad när
missbrukaren på grund av beslut om omedelbart
omhändertagande eller tvångsvård inställt sig vid eller
förts till ett hem som avses i 22 § eller ett sjukhus.
Vården upphör genom beslut om utskrivning enligt 25
§.
21 § Som vårdtid räknas inte den tid då missbrukaren
1. olovligen vistas utanför ett hem som avses i 22 § eller
2. är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt.
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Vården inleds på sjukhus
24 § LVM
Vården skall inledas på sjukhus, om förutsättningar för
sjukhusvård är uppfyllda och det anses lämpligt med
hänsyn till den planerade vården i övrigt.
/…/Verksamhetschefen skall besluta att missbrukaren
skall hindras från att lämna sjukhuset under den tid
som behövs för att säkerställa att missbrukaren kan
föras över till ett LVM-hem.
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Utslussning
27 § Statens institutionsstyrelse skall, så snart det kan
ske med hänsyn till den planerade vården, besluta att
den intagne skall beredas tillfälle att vistas utanför
LVM-hemmet för vård i annan form.
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E-post:
helena.belas@vastra.goteborg.se
jan.eriksson@angered.goteborg.se
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Tidsfrister
12 § 2 st LVM

Rättens beslut upphör att gälla, om vården inte har
påbörjats inom fyra veckor från den dag då beslutet
vann laga kraft.
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