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Motion om att avskaffa vårdavgifter vid tvångsvård 

Vi föreslår att Västra Götalandsregionen utreder avskaffande av vårdavgifter för de patienter 
som tvångsvårdas med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om 
rättspsykiatrisk vård.  
 
En svårt psykisk sjuk person kan tvingas att få vård mot sin vilja. Det görs mycket 
restriktivt inom ramen för psykiatrisk tvångsvård och det är ett allvarligt intrång i en 
människas integritet. Det används när patienten på grund av sin sjukdom inte kan ta ansvar 
för sin egen hälsa, och kan skada sig själv eller någon annan. Det görs för att rädda liv. Vi 
tycker inte att det är rimligt att ta ut patientavgifter av den här patientkategorin.  
Landstingen i Kalmar, Värmland och Halland har avskaffat avgifterna.   
 
Vi anser att avgifterna för tvångsvård försvårar för redan utsatta människor. Många har låga 
inkomster och en svag förankring på arbetsmarknaden. Vid långa vårdtider kan avgifterna bli 
höga. Personer som inte kan betala avgifterna riskerar att bli skuldsatt, vilket i sin tur 
försvårar möjligheten att få bostad. Vi har ansvar för att denna patientgrupp får stöd att 
tillfriskna och återfå en fungerande vardag. Ett inkassokrav från Kronofogden bidrar inte till 
det. 

Intäkten från avgifterna är mycket begränsad. Vi har inte kunnat få statistik eller prognos på 
intäkterna i Västra Götaland, vilket möjligen än anmärkningsvärt, men har fått en 
uppskattning på ”några få miljoner”. I Stockholm har de minskade intäkterna beräknats till 13 
miljoner kronor/ år, vilket hos oss skulle motsvara ca 9 miljoner kronor. En utredning kan ge 
en bättre uppskattning av det faktiska inkomstbortfallet och även belysa fördelarna med 
minskad administration. Det viktigaste argumentet är ändå att det inte är rimligt att ta ut 
vårdavgifter av dem vi tvingar att ta emot vård.  

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås Regionfullmäktige besluta att  

• Utreda möjligheterna och kostnaderna för att avskaffa vårdavgifterna för patienter som 
tvångsvårdas med stöd av LPT och LRV.  
 

Jessica Wetterling (v)    Eva Olofsson (v) 

Lars-Erik Hansson (v)   Carina Örgård (v)  

Annette Ternstedt (v)   Inger Lilja (v) 

Marjan Garmroudi (v)  
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