
budbärarna verkar lite yrvaket.
I Prioriteringsutredningens
slutrapport redovisar man re-
sultaten från IHEs tredje enkät-
studie, som är både fylligare
och innehåller en större mängd
respondenter än de två tidigare
[3, 4]. Denna rapport hade ut-
gjort en intressantare utgångs-
punkt.

Per Rosén
projektledare
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Replik:

Estetisk/plastik-
kirurgi – Skillna-
den förstås ej
I Läkartidningen 36/96  på-

pekade vi att okunskap om
plastikkirurgins innehåll och
omfattning kan leda till att spe-
cialiteten på orätta grunder
kommer i strykklass vid om-
strukturering av den svenska
sjukvården. Vi angav flera ar-
gumentatoriska exempel för att
belysa detta problem. Bland
annat beskrev vi hur upplägget
av två attitydsstudier gjorda av
IHE för några år sedan faktiskt
kunde tänkas ha påverkat de
svarande på ett tendensiöst
sätt.

Vår artikel handlar således
inte om IHE och väldigt lite om
de två »arbetsrapporterna»
som IHE låtit sprida till en ex-
tern krets. Artikeln handlar
snarare om de faktiska proble-
men då ordet får makt över tan-
ken och då kunskapen om inne-
börden i begrepp sätter gränser.
Dessa problem har vi inte an-
tytt att IHE orsakat.

Kommunikativt gap
Att som i svaret ovan visa

att han egentligen inte förstår
skillnaden mellan plastikkirur-
gi och estetisk kirurgi antyder
ändå att det finns ett kommuni-
kativt gap mellan Per Rosén
och den vård han utvärderar.
Det amerikanska begreppet
GIGO, »Garbage in, garbage
out» används för att beskriva
att utdata inte blir bättre än in-
data. Det begreppet ligger
snubblande nära i en situation
när man inte är överens om or-
dens innebörd.

IHE, och Per Rosén, kan
hållas ansvarigt för ett oveten-
skapligt upplägg av de refere-
rade studierna, men knappast
för de svar som erhållits. I sitt
bemötande ovan antyder Per
Rosén att vi anfört att det är
IHEs fel att de svarande har de
åsikter de angivit. Så står det
inte!

Per Rosén sätter inte in or-
den »okunskap, historielöshet
och utvecklingsnihilism» i sina
rätta sammanhang i vår artikel.
Vi tror det beror på att han bli-
vit indignerad för att någon från
vården fått för sig att kritisera
något som producerats av IHE.
Den adekvata reaktionen hade
varit att ta till sig kritiken i syf-
te att göra nya studier bättre.

Bengt Gerdin
professor/överläkare
Lars Hakelius
professor/överläkare,
Magnus Hober
ST-läkare,
Valdemar Skoog
docent/överläkare,
samtliga Akademiska sjuk-
huset, Uppsala

Samordning
mellan enheter-
na saknas i
rättspsykiatrisk
vård
Professor Sten Levander,

har i Läkartidningen 38/96
dömt ut den rättspsykiatriska
vården. Inlägget fordrar svar
därför att Sten Levander brukar
vara pålitlig, men så icke här.

Hans ord om sektorspsykia-
trin är helt korrekta. Där saknas
rättspsykiatrisk kompetens,
och det är fel att som nu lägga
2/3 av den rättspsykiatriska
vården där. Endast eftervården

bör skötas av sektorspsykiatrin
i nära samarbete med region-
enheterna.

Statlig regi!
Levander nämner en rad

förmodade brister vid region-
vårdsenheterna. Lösningen på
problemen skulle enligt honom
vara att lämna över vården i
statlig regi så som var fallet
fram till 1967. Skall vi återgå
till den statliga varianten är det
skäl att också diskutera effek-
terna av ett fjärmande från öv-
rig sjukvårdsorganisation när
det gäller läkarens roll som
vårdansvarig, särskilt när den
biologiska psykiatrin ständigt
utvecklas. Utredningsverk-
samheten och vården av dessa
patienter är ej direkt jämförba-
ra med varandra. I ena fallet är
läkaren domstolens expert och
skriver ett yttrande. Som vård-
ansvarig blir läkaren personligt
engagerad under många år. Det
är skilda kompetenser, båda
ansvarsfulla, men med olika
grad av personligt slitage och
med olika läkarroller.

Levander har delvis rätt i att
någon forskning ej bedrivits
vid de stora klinikerna. Läkar-
na där har vanligen en arbetssi-
tuation som omöjliggör forsk-
ningsinsatser. Kliniken är un-
derbemannad och har det
tyngsta vårdklientel vi känner.
Det historiska perspektivet för-
skräcker. Framstynta kolleger
med tur upptäcker faran i tid
och flyr fältet. Ensamma läka-
re inom verksamheterna har i
skrämmande stor utsträckning
gått under. På en välbemannad
klinik, finns dock möjlighet
inte bara att klara av arbetet
utan att också bedriva akade-
miskt anknuten forskning. På
regionvårdsenheterna saknar
Levander mycket som i samtli-
ga fall finns i Sundsvall och är
under utveckling i Växjö.
Sundsvall har fyra överläkare,
varav två specialister i rätts-
psykiatri. God grundutbildning
och fortbildning prioriteras
högt och fortgår kontinuerligt.
Kvalitetssäkrings- och metod-
utvecklingsarbetet redovisades
1994 på Läkaresällskapets
riksstämma och har väckt be-
rättigad uppmärksamhet.

Angeläget projekt
Växjö har anställt en forsk-

ningschef och utvecklar till-
sammans med Sundsvall i dia-
log med Simon Fraser Univer-
sity i Vancouver ett instrument
för riskbedömningar hos psy-

kiskt störda våldsmän. Projek-
tet torde höra till de mest ange-
lägna inom den rättspsykiatris-
ka vården.

Vi vet nu vad som behövs
för att vården skall fungera till-
fredsställande. Vad vi saknar är
den samordning mellan enhe-
terna Levander efterlyser. Den
kan vi sköta själva, gärna sam-
mankallade och av någon kun-
nig person utanför gruppen,
varför inte Sten Levander själv.
Förutom sina gedigna veten-
skapliga meriter har han ju
också lång klinisk erfarenhet
av just det vi talar om, nämli-
gen rättspsykiatrisk vård.

Göran Fransson
överläkare vid rättspsykiat-
riska regionvårdsenheten i
Sundsvall och ordförande i
Svenska rättspsykiatriska
föreningen.

Kommentar
Det är riktigt att jag över-

drev. Av två skäl, dels därför
att jag är lätt frontal efter en by-
pass-operation (det är trevligt
men lär gå över), dels av peda-
gogiska skäl. Jag är glad att
Göran Fransson ger mig rätt på
åtskilliga viktiga punkter. Jag
vidhåller att rättspsykiatrisk
specialistkompetens är viktig
också i vård av sådana patien-
ter.

I övrigt är vi eniga: allmän
kompetenshöjning, samord-
ning/kommunikation och
forskning/metodutveckling är
nyckeltermer. Vi behöver stöd
för detta också uppifrån. Det är
dags för stat, tillsynsmyndig-
het och landstingsförbund att
engagera sig.

Sten Levander
professor/överläkare,
Malmö

Utradera 
»adekvat»
ur journal-
språket
I Läkartidningen 30/96 ta-

las det om det trägna bruket av
adekvat, även framför substan-
tiv. Under många år som grans-
kare av journaler och föredra-
gande i Socialstyrelsens rättsli-
ga råd reagerade jag mot detta
bruk. Så gör jag även på medi-
cinska kongresser.

Ordet adekvat används allt-
för ofta i psykiatriska samman-
hang. Vanligt är »åldersade-
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