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Ditt val
Du som är patient inom psykiatrisk tvångsvård eller isoleras enligt smittskyddslagen 
har rätt till en stödperson.
Du väljer om du vill ha en stödperson eller inte och du kan också ändra dig. Du har 
vissa möjligheter att påverka vem som blir din stödperson. 

Vad är en stödperson?
En stödperson är en medmänniska som kan hjälpa och stötta dig under tiden du vår-
das enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård eller enligt lagen om rättspsykiatrisk vård. 
Du som är isolerad enligt smittskyddslagen har också rätt till stödperson.  
Stödpersonen har tystnadsplikt och det som sägs i förtroende mellan er får stödper-
sonen inte föra vidare till någon annan.  
Efter att tvångsvården upphört kan du ha kvar din stödperson i upp till fyra veckor.

Vad gör en stödperson?
Stödpersonen kan till exempel:

• besöka dig där du är
• fika tillsammans med dig
• vara med på aktiviteter som du tycker är roligt
• vara med dig vid förhandlingar i förvaltningsrätten, utan att vara ditt juridiska 

ombud 
• hjälpa dig i kontakten med olika myndigheter

Du och din stödperson bestämmer hur ofta ni ska träffas och vilken kontakt ni ska ha. 

Hur går det till?
Din läkare ska berätta för dig att du har rätt till stödperson. Om 
du vill ha en stödperson behöver du fylla i en ansöknings-
blankett och skicka den till patientnämndsenheten. 
Personalen på avdelningen kan hjälpa dig med 
detta. 
Patientnämndsenheten utser din stödperson och 
meddelar dig när stödperson är utsedd. 
Stödpersonen kontaktar personal på den avdel-
ning där du vårdas för att bestämma tid för ett 
första möte. 
Det är bra att känna till att det kan ta lite tid att 
hitta en stödperson som passar dig.




