Interpellation till regionrådet Kenneth Backgård om konsekvenser av Barnkonventionen som lag
och tvångsåtgärder inom barnpsykiatrisk verksamhet
I och med att Barnkonventionen nu sedan 1 januari 2020 är svenska lag skall barnens bästa alltid
beaktas.
Våren 2018 yttrade sig regionstyrelsen över en utredning om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk
tvångsvård. Region Norrbotten ställde sig i huvudsak positiv till utredningens förslag.
”De nya bestämmelserna tydliggör att barnets bästa ska utredas och särskilt beaktas vid alla beslut och
åtgärder som rör barn. Barns rätt till information och få uttrycka sina åsikter stärks. För att de nya
bestämmelserna ska få genomslag och för att säkerställa barnrättsperspektivet vid beslut och åtgärder enligt
lagen krävs satsningar på kunskaps- och kvalitetsutveckling. Utredningen lämnar därför flera förslag som syftar
till ökad insyn, uppföljning och kvalitetsförbättringar vad gäller den psykiatriska heldygnsvården, inklusive den
psykiatriska tvångsvården, för barn.”

1. Ett exempel på tvångsåtgärder som diskuterades i utredningen är fastspänning:
”I utredningen har det tagits fram ett antal förslag som gäller tvångsåtgärder i den psykiatriska vården för barn
bland annat föreslås nya regleringar avseende barn när det gäller fastspänning med bälte.”

I yttrandet från Regionstyrelsen så angavs följande:
”Region Norrbotten vill understryka att fastspänning får förekomma endast om synnerliga skäl
föreligger. Det ska vara klarlagt att det är uppenbart att andra åtgärder är otillräckliga och att det är
förenligt med barnets bästa. Region Norrbotten vänder sig mot utredningens förslag om att
fastspänning av patient får pågå högst en timme. Orsaken är att det kan vara svårt att genomföra med
anledning av att inställelsetid för bakjour påverkas av geografiska förutsättningar.”
Det har nu hunnit gå nära två år och vården har utvecklats.
I andra länder finns exempel på andra åtgärder/behandlingar än fastspänning för att förhindra att
barn skadar sig själv eller andra.
Vänsterpartiet anser att fastspänning av barn inte är förenligt med Barnkonventionen som lag.

Jag frågar därför regionrådet Kenneth Backgård mot bakgrund av att Barnkonventionen nu är lag:
-Förekommer det fortfarande möjligheten att spänna fast barn i den psykiatriska
tvångsvården?
-Anser du att det är ok att spänna fast barn i den psykiatriska tvångsvården?
-Om de fortfarande förekommer fastspänning - vilka åtgärder är du beredd att vidta
för att fastspänning av barn i den psykiatriska tvångsvården skall kunna upphöra?
Glenn Berggård, Oppositionsråd (V)

