
  
  
 

 

 
Social- och hälsovårdsministeriets förordning 

om övervakning av begränsningar av patientens självbestämmanderätt 

Given i Helsingfors den 28 maj 2002 
————— 

 
I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut 
föreskrivs med stöd av 22 k § 3 mom. och 34 § 3 mom. mentalvårdslagen av den 14 decem-

ber 1990 (1116/1990), sådana dessa lagrum lyder i lag 1423/2001: 
 

1 § 

Anmälan om isolering och fastspänning 

Den anmälan som ett psykiatriskt sjukhus 
med stöd av 22 f § 4 mom. mentalvårdslagen 
(1116/1990) skall göra till länsstyrelsen om 
isolering enligt lagens 22 e § 1 mom. och 
fastspänning enligt 5 mom. skall uppgöras 
enligt formuläret i bilaga 1 till denna förord-
ning. 

Sjukhuset skall lämna en anmälan till läns-
styrelsen med två veckors intervaller. Om 
några begränsningar inte har använts under 
en anmälningsperiod, behöver anmälan inte 
göras för denna period. I den första anmälan 
efter en begränsningsfri period skall den tid 
under vilken begränsningar som skall anmä-
las inte har använts anges särskilt. 

 
2 § 

Förteckning över begränsningar av självbe-
stämmanderätten 

Uppföljningen av de i 4 a kap. mental-
vårdslagen avsedda begränsningar av själv-

bestämmanderätten som används vid ett psy-
kiatriskt sjukhus eller en psykiatrisk enhet 
skall ske genom att en separat förteckning 
enligt 22 k § 2 mom. mentalvårdslagen förs 
över begränsningarna. Innehållet i förteck-
ningen skall överensstämma med bilaga 2 till 
denna förordning. Förteckningen kan också 
uppgöras elektroniskt. 

Den läkare som behandlar patienten svarar 
för att en anteckning om begränsning av 
självbestämmanderätten görs i förteckningen 
så snart som möjligt efter det att beslutet om 
begränsningen fattats eller begränsningen in-
letts. 

 
3 § 

Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 
2002. 

Förordningen tillämpas på sådana beslut 
och åtgärder gällande begränsning av själv-
bestämmanderätten som avses i 4 a kap. 
mentalvårdslagen och som fattas eller vidtas 
efter förordningens ikraftträdande. 

Helsingfors den 28 maj 2002 

 
 

Omsorgsminister Eva Biaudet 

 
 

Jurist Päivi Kaartamo 


