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Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter 
om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2022:46) 
om chefsöverläkarens underrättelse- och uppgifts-
skyldighet avseende vissa åtgärder inom psykiatrisk 
tvångsvård och rättspsykiatrisk vård; 

beslutade den 1 februari 2023. 

Inspektionen för vård och omsorg föreskriver med stöd av 16 och 
17 §§ förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rätts-
psykiatrisk vård att 1 kap. 1 § och 2 kap. 3 § Inspektionen för vård 
och omsorgs föreskrifter (HSLF-FS 2022:46) om chefsöverläkarens 
underrättelse- och uppgiftsskyldighet avseende vissa åtgärder inom 
psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård ska ha följande 
lydelse. 

1 kap. 
1 § Bestämmelser om underrättelseskyldighet finns i 19 § tredje 
stycket, 19 a § tredje stycket, 20 § tredje stycket, 20 a § tredje styck-
et, 22 b § fjärde stycket och 22 c § lagen (1991:1128) om psykiatrisk 
tvångsvård och 9 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd (HSLF-FS 2022:62) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykia-
trisk vård samt 8 § första stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk 
vård. 

Bestämmelser om uppgiftsskyldighet finns i 49 § första stycket 
lagen om psykiatrisk tvångsvård och 24 § lagen om rättspsykiatrisk 
vård. 

2 kap. 
3 § Om fastspänning eller avskiljande beslutas för en patient, enligt 
6 a § tredje stycket andra meningen lagen (1991:1128) om psykiatrisk 
tvångsvård eller 5 § första stycket lagen (1991:1129) om rättspsykia-
trisk vård, finns bestämmelser om underrättelseskyldighet i 19 § tredje 
stycket, 19 a § tredje stycket, 20 § tredje stycket och 20 a § tredje 
stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård samt 9 kap. 3 § Socialstyrel-
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sens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:62) om psykiatrisk 
tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. 

Utöver underrättelseskyldigheten i första stycket ska uppgifter läm-
nas i enlighet med 1 § 1–3 och 5. 

Denna författning träder i kraft den 1 mars 2023. 

Inspektionen för vård och omsorg 

SOFIA WALLSTRÖM 

Karin Lewin 

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via 
IVO:s webbplats www.ivo.se 
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