16. Psykiatrisk juridik (Claes Hollstedt)
Anmälningsplikt
Skyldighet att anmäla missförhållanden, t ex
barnmisshandel eller vissa smittsamma sjukdomar.
Barnombudsman Myndighet med ansvar att tillvarata barns och ungdomars
rättigheter och intressen.
Bipolär
Två poler som karaktäriseras av två motsatta lägen.
Förordning
En av statsmakten beslutad författning.
HSAN
Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd. Ämbetsverk som
behandlar klagomål som avser bemötande och
prestationer inom sjukvården.
Integritet
Rätten att få sin person och inre sfär respekterad.
Juridik
Läran om rättsreglerna och deras tillämpning.
Legal
Laglig.
Legitimation
Av Socialstyrelsen utfärdad handling som anger att en
person har kompetens och tillstånd att utöva ett visst
yrke.
LPT
Lagen om psykiatrisk tvångsvård.
LRV

Lagen om rättspsykiatrisk vård.

LVM

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall.

LVU

Lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga.

Läkemedelsverket
Myndighet som utövar kontroll och tillsyn
inom läkemedelsområdet.
Mani
Psykisk störning med bland annat förhöjd självkänsla,
omotiverad och överdriven upprymdhet och optimism.
Medborgerliga fri- och rättigheter
Rättigheter och förmåner som
medborgarna i en stat har enligt grundlagen.
Nödvärn
Rätt att använda hot och/eller våld för att avvärja vissa
brott, t ex angrepp på person eller egendom.
Nödvärnsexcess Att bruka mer våld än vad nöden kräver.
Offentlig
Tillgänglig för allmänheten.
PAL
Patientansvarig läkare. Den läkare som har det närmaste
och samlade ansvaret för en patient vid den
sjukvårdsenhet där denne vårdas.
Personlighetsstörning
Psykisk störning där individens personlighet
skapar sådana problem att de medför nedsatt social eller
yrkesmässig förmåga eller lidande för individen själv.
Psykiater
Psykiatriker. Legitimerad läkare, specialist i psykiatri.
Psykiatrireformen
Från 1994 har kommunerna ansvar för bland
annat boende, sysselsättning och sociala kontakter för
människor med psykiska funktionshinder.
Sekret
Hemlig.
Sekretess
Hemlighållande, förbud att röja uppgift.
Självskadebeteende
Handling med avsikt att reglera en känsla.
Sluten vård
Heldygnsvård.
Socialtjänstlagen SoL. Lag som reglerar kommunernas sociala verksamhet.

Tryckfrihetsförordningen
En av Sveriges fyra grundlagar.
Vårdintyg
Ett läkarintyg enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård
(LPT) som möjliggör intagning för psykiatrisk vård av en
patient som motsätter sig detta.
Öppen vård
Vård som ges vid besök på en mottagning.

	
  

