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Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 1, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 19 och 29 §§
lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård skall ha följande lydelse.
1 § Föreskrifter om psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande
och annat tvång i andra fall än som avses i lagen (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård (rättspsykiatrisk vård) ges i denna lag.
Lagen gäller den som
1. efter beslut av domstol skall ges rättspsykiatrisk vård,
2. är anhållen, häktad eller intagen på en enhet för rättspsykiatrisk
undersökning,
3. är intagen i eller skall förpassas till kriminalvårdsanstalt eller
4. är intagen i eller skall förpassas till ett särskilt ungdomshem till följd av
en dom på sluten ungdomsvård enligt 31 kap. 1 a § brottsbalken.
4 § Den som avses i 1 § andra stycket 2, 3 eller 4 får ges rättspsykiatrisk
vård om
1. han lider av en allvarlig psykisk störning,
2. han med hänsyn till sitt psykiska tillstånd och sina personliga
förhållanden i övrigt har behov av psykiatrisk vård, som kan tillgodoses
genom att han är intagen på en sjukvårdsinrättning, och
3. han motsätter sig sådan vård eller till följd av sitt psykiska tillstånd
uppenbart saknar förmåga att ge uttryck för ett grundat ställningstagande i
frågan.
Om någon som vårdas enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård anhålls, häktas, tas in på en enhet för rättspsykiatrisk
undersökning eller tas in i eller förpassas till kriminalvårdsanstalt, skall
beslutet om sådan vård anses som ett beslut om rättspsykiatrisk vård.
5 § Beslut om intagning för rättspsykiatrisk vård enligt 4 § första stycket
fattas av en chefsöverläkare vid en enhet som avses i 6 § första stycket
andra meningen eller andra stycket. För ett sådant beslut krävs att ett
vårdintyg har utfärdats av någon annan läkare. Beträffande vårdintyg och
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undersökning för vårdintyg gäller därvid bestämmelserna i 4 § första och
andra styckena, 5 § och 6 § första stycket tredje meningen lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård i tillämpliga delar.
En fråga om intagning för rättspsykiatrisk vård enligt 4 § första stycket
skall avgöras skyndsamt efter undersökning av patienten.
Om rätten har fattat beslut om rättspsykiatrisk undersökning och den
misstänkte har tagits in på undersökningsenheten, krävs inte något
vårdintyg för beslut om rättspsykiatrisk vård. Detsamma gäller den som är
anhållen, häktad, intagen i eller skall förpassas till kriminalvårdsanstalt eller
som är intagen i eller skall förpassas till ett särskilt ungdomshem till följd av
en dom på sluten ungdomsvård enligt 31 kap. 1 a § brottsbalken och som
förts till en sådan sjukvårdsinrättning som avses i 6 § första stycket andra
meningen för frivillig psykiatrisk vård.
6 § Rättspsykiatrisk vård ges på en sjukvårdsinrättning som drivs av en
landstingskommun. Regeringen beslutar vid vilka sådana vårdinrättningar
rättspsykiatrisk vård får ges i fall som avses i 1 § andra stycket 2, 3 och 4.
På en enhet för rättspsykiatrisk undersökning får rättspsykiatrisk vård ges
åt den som genomgår undersökning.
8 § Vid rättspsykiatrisk vård gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i
16–24 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.
Beträffande den som är anhållen, häktad eller intagen i eller skall
förpassas till kriminalvårdsanstalt får Kriminalvårdsstyrelsen i särskilda fall,
om det är påkallat från ordnings- eller säkerhetssynpunkt, besluta om
särskilda inskränkningar i rätten att ta emot eller skicka försändelser, att ta
emot besök eller att samtala i telefon med utomstående. Beträffande den
som är intagen i eller skall förpassas till ett särskilt ungdomshem till följd av
en dom på sluten ungdomsvård enligt 31 kap. 1 a § brottsbalken får
Statens institutionsstyrelse fatta motsvarande beslut. Brev som avses i 9 §
första stycket första meningen lagen (1976:371) om behandlingen av
häktade och anhållna m.fl. från den som är häktad eller anhållen, brev som
avses i 25 § första stycket första meningen lagen (1974:203) om
kriminalvård i anstalt från den som är intagen liksom brev som avses i 19 §
andra stycket lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
skall dock alltid vidarebefordras utan föregående granskning.
Beträffande den som ges rättspsykiatrisk vård efter beslut av domstol eller
som är intagen i kriminalvårdsanstalt får regeringen i särskilda fall, om det
är påkallat med hänsyn till rikets säkerhet eller till risken för att denne under
vistelsen på sjukvårdsinrättningen medverkar till brott som innefattar
användande av våld, hot eller tvång för politiska syften, besluta om
särskilda inskränkningar i rätten att ta emot eller skicka försändelser, ta
emot besök eller samtala i telefon med utomstående.
11 § Den som är intagen i kriminalvårdsanstalt eller i ett särskilt
ungdomshem till följd av en dom på sluten ungdomsvård enligt 31 kap.
1 a § brottsbalken och som genomgår rättspsykiatrisk vård får ges tillstånd
att under en viss del av vårdtiden vistas utanför sjukvårdsinrättningens



område. Därvid gäller bestämmelserna i 25 § första stycket andra meningen
och andra stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.
En fråga om tillstånd enligt första stycket avgörs av
Kriminalvårdsstyrelsen i fråga om den som är intagen i kriminalvårdanstalt
och av Statens institutionsstyrelse i fråga om den som är intagen i ett särskilt
ungdomshem efter ansökan av chefsöverläkaren eller patienten. Om
ansökan har gjorts av patienten, skall yttrande inhämtas från
chefsöverläkaren.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får genom
föreskrifter eller beslut i särskilda fall flytta över Kriminalvårdsstyrelsens
befogenhet enligt andra stycket till någon annan kriminalvårdsmyndighet än
styrelsen eller till tjänstemän inom kriminalvården.
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15 § Rättspsykiatrisk vård enligt 4 § skall upphöra senast
1. beträffande den som är anhållen eller häktad, när beslutet om
frihetsberövande upphört att gälla,
2. beträffande den som är intagen med stöd av 10 § lagen (1991:1137) om
rättspsykiatrisk undersökning, när denne inte längre får hållas kvar på
undersökningsenheten,
3. beträffande den som är intagen i kriminalvårdsanstalt, när frigivning
sker,
4. beträffande den som är intagen i ett särskilt ungdomshem till följd av
en dom på sluten ungdomsvård enligt 31 kap. 1 a § brottsbalken, vid
verkställighetens slut.
19 § Kriminalvårdsstyrelsens och Statens institutionsstyrelses beslut enligt
8 § andra stycket eller 11 § andra stycket får överklagas av patienten hos
kammarrätten.
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29 § Utöver vad som annars följer av lag eller förordning är
chefsöverläkaren skyldig att till kriminalvården lämna ut uppgift om en
patient som efter den rättspsykiatriska vårdens upphörande skall förpassas
till häkte eller kriminalvårdsanstalt, om uppgiften behövs inom
kriminalvården.
Motsvarande skyldighet att lämna uppgifter gäller för chefsöverläkaren i
förhållande till Statens institutionsstyrelse beträffande den som efter den
rättspsykiatriska vårdens upphörande skall förpassas till ett särskilt
ungdomshem till följd av en dom på sluten ungdomsvård enligt 31 kap.
1 a § brottsbalken.
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
På regeringens vägnar
MAJ-INGER KLINGVALL
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)
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