
verksamhet. En febril aktivitet
råder.

Det verkar som om sämre
ekonomi är lika med ökad ad-
ministration. Från den överhet-
tade sjukvårdsapparaten skriks
nödrop ut: »Vi behövs, ändra
inte, lägg inte ner!»

Vi vet att vi måste bevisa att
vi håller måttet. En mängd sta-
tistik presenteras baserad på en
massa dokumentation, projekt-
grupper bildas för att kartlägga
verksamheter, kvalitetssäk-
ringsarbeten startar, organisa-
tionsgranskningar. Och se! Vi
hittar »fel» i vår verksamhet!
Alla dessa små avvikelser från
det totalt perfekta skall avhjäl-
pas! Det genererar alltmer ar-
bete i grupper, extra möten,
nya projekt som föder nya ar-
betssätt, nya organisationer.
Till det krävs ytterligare utbild-
ningar som gör att personal un-
danhålls patienten.

Patienterna i centrum!
Vi blir alltmer paradoxala i

våra budskap. Vi skär ned sjuk-
vård, större börda läggs på per-
sonalen som minskar i antal
samtidigt som vi talar om kva-
litetssäkring. Ökade arbets-
uppgifter ger oss allt mindre tid
till våra patienter samtidigt
som vi får till oss att patienten
skall sättas i centrum. Vi skall
arbeta i olika team nära var-
andra samtidigt som de olika
yrkeskategorierna utvecklas åt
olika håll.

Egna små enheter
Det sker en kraftig och väl-

kommen utveckling av skö-
terskan roll och kunskaper. Det
bildas s k vårdenheter där alla
sköterskor/undersköterskor in-
går i en basenhet för sig. Sam-
ma sak gäller arbetsterapeuter,
sjukgymnaster. Grupper bildar
egna små enheter med sina pro-
jekt, arbetsplatsmöten, led-
ningsgruppsmöten, utbildning-
ar m m. I allt detta skall ronder
genomföras. Läkarens roll är
alltmer oklar. Fortfarande har
läkaren klinikledningsansvar
utan att direkt kunna påverka
själva arbetet runt patienten.

Vansinnesfärd
Den här utvecklingen är

självgenererande. Nya chefer
anställs som ser den krassa
verkligheten, vill förstås för-
bättra och förändringsarbetet
snurrar vidare. Att som enskild
person eller som enskilt sjuk-
hus sätta stopp för detta ske-
nande är omöjligt. Vilken poli-
tiker vågar tillstå att kvaliteten
är på väg nedåt i vården? Den-
na vansinnesfärd av föränd-
ringar blir till en täckmantel för
sämre vård.

Det allra största sveket från
våra folkvalda politiker är när
de äldres sjukdomar döps om
till »normala åldersförändring-
ar». Det är vad som faktiskt
skedde som en konsekvens av
Ädelreformen som i sin ut-
formning rent teoretiskt var rätt
och välkommen.

Utveckling är bra och nöd-
vändig i en levande verksam-
het. Men alltför många och
samtidiga förändringar kan in-
teragera med varandra som
mediciner hos en övermedici-
nerad åldring. De allra bästa
och vettigaste strukturföränd-
ringar kan bli fullständigt ma-
ligna i ett större helhetsper-
spektiv.

Det vore klädsamt med lite
mer eftertänksamhet, bromsen
påslagen i nerförsbacken.

Birgitta Hammarkvist
överläkare, Varberg

Brister i lagen
om psykiatrisk
tvångsvård
1992 ersattes den tidigare

psykiatriska lagen, LSPV, av
en dubbellagstiftning, LPT
(Lags om psykiatrisk tvångs-
vård) och LRV (Lag om rätts-
psykiatrisk vård).

Lagen om rättsspykiatrisk
vård är en kombination av psy-
kiatri och frihetsberövande
brottsprevention, vilket gör
den till en hummertina: ganska
lätt in, mycket svårt ut.

I Göteborgsområdet är in-
flödet av patienter för närva-
rande en per månad, utskriv-
ningar däremot kanske en per

år. Den rättspsykiatriska vår-
den kräver alltså ungefär en ny
avdelning om 12 platser per år.
Rättspsykiatrisk vård är kraf-
tigt resursslukande med i regel
mångåriga medelvårdtider.
Mekaniken i den rättspsykiat-
riska lagstiftningen är ett stort
problem för framtiden. Det är
inte säkert att sjukvårdsplane-
rare klart har sett detta feno-
men.

»Specialistparagraf»
En av förklaringarna till det

oroande inflödet av patienter
som skall få rättspsykiatrisk
vård är förmodligen lagstift-
ningen om psykiatrisk tvångs-
vård. Den tidigare lagen,
LSPV, hade två institut som la-
gen om psykiatrisk tvångsvård
saknar men som sannolikt inte
går att undvara. Dels fanns en
»specialistparagraf», som möj-
liggjorde att patienter kunde
tas in för psykiatrisk tvångs-
vård utan att uppfylla de
strängare intagningskriterier
som för övrigt gällde. Den an-
vändes sällan och framför allt i
fall där patienten orsakat bety-
dande problem för sig själv och
omgivningen utan att den van-
liga lagstiftningen var appli-
cerbar. Ortens psykiatrer hade
oftast diskuterat sig samman
när andra metoder inte varit
framgångsrika.

Försöksutskrivning
LSPV hade också ett för-

söksutskrivningsinstitut. Detta
var med rätta utsatt för kritik
och försöksutskrivningar före-
kom i en alltför stor omfatt-
ning, sköttes ibland slarvigt
och ogenomtänkt. Samtidigt
fanns det en viktig poäng i för-
söksutskrivningarna.

Ideologerna bakom lagen
om psykiatrisk tvångsvård
trodde nog att korta vårdtider
skulle räcka, kanske rent av att

tvång alls inte behövdes.
Den här bristen i lagen om

psykiatrisk tvångsvård gör det
svårt, för att inte säga omöjligt,
att sköta en grupp patienter
med bristfällig »compliance»
eller allmänt dålig skötsamhet.
Det är högst sannolikt att fler-
talet rättspsykiatriska patienter
rekryteras ur denna grupp.

Den orealistiska uttunning-
en av vården uppvägs av tvång-
et inom rättspsykiatrin. Man
gav med ena handen och tog
med andra.

Måste ändras
Det finns patienter som då-

ligt klarar av att sköta sin be-
handling. De faller ut, misskö-
ter sig och skapar problem för
andra och sig själva. Den
»snällhet» lagen om psykiat-
risk tvångsvård erbjuder straf-
far sig senare i form av rätts-
psykiatrisk vård. Det tvång
man så hett ville förhindra åter-
kommer senare i så mycket
strängare form. Lagen om psy-
kiatrisk tvångsvård måste änd-
ras med hänsyn till psykiatrisk
erfarenhet.

Denna allvarliga svaghet i
lagen i fråga skapar lidande för
brottsoffren, skada för samhäl-
let och innebär en växande bör-
da för psykiatrin. Det är inte
bara lagen om rättspsykiatrisk
vård utan även lagen om psyki-
atrisk tvångsvård som behöver
gås igenom och fås att sam-
stämma bättre, eftersom de up-
penbarligen fungerar som
kommunicerande kärl.

Lennart G O Brimstedt
dr, Lillhagens sjukhus,
Hisings Backa
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KORRESPONDENS

»...projektgrupper bildas för
att kartlägga verksamheter,
kvalitetssäkringsarbeten star-
tar, organisationsgranskning-
ar.»
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Förstår läsarna
förkortningen?

Läkare som läser medi-
cinsk text från andra om-
råden än sitt eget special-
fält har ofta svårt att tyda
förkortningar, som därför
blir ett hinder för läsning-
en. Läkartidningen, som
ju har som ett mål att ori-
entera över specialitets-
gränserna, har därför en
mycket restriktiv inställ-
ning till förkortningar:
Undvik att införa nya för-
kortningar. Om det är nöd-
vändigt, t ex därför att det
förkortade begreppet är
otympligt och återkommer
många gånger i artikeln,
får inte den nya förkort-
ningen kunna förväxlas
med en annan, mer eta-
blerad. Förklara förkort-
ningen första gången den
används i artikeln.


