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Debatt

❙ ❙  Han skriver sedan: »Dessa läkare är
emellertid anställda i det uttalade syftet
att tillföra myndighetsutövningen nöd-
vändig medicinsk kompetens i en mera
övergripande bemärkelse, oftast utan di-
rekt patientkontakt. Relationen till pati-
enten blir därför av en helt annan karak-
tär än vad som gäller för de läkare som
har till uppgift att behandla en vård-
sökande allmänhet.«

Nyansera beskrivningen
Vi från Sveriges kriminalvårdsläkares
förening (SKLF; bildad 1992) vill gärna
nyansera denna beskrivning. Förutom
en centralt placerad läkare – medicinskt
sakkunnig, som tillför Kriminalvårds-
verket det som Grewin beskriver, finns
ett 90-tal läkarkonsulter inom kriminal-
vården. 

Läkarverksamhet inom bl a kriminal-
vården är etiskt riskutsatt. Sjukvårds-
arbete i ett fängelse innebär självklart
också särskilda svårigheter att skapa
förtroendefulla patient–läkarrelationer.
Fängelseläkarens patientrelation kan på-
verkas och störas av andra relationer –
till brottsoffren, till sjuksköterskan, till
myndigheten, till samhället m fl. Läkare
i svensk kriminalvård är och måste ändå
i första hand vara patientföreträdare. 

Internationella konventioner
Till skillnad från många andra etiskt
riskutsatta läkarverksamheter – vid t ex
försäkringskassan, försäkringsbolag, fö-
retag, Vägverket, Socialstyrelsen och
Migrationsverket – kännetecknas krimi-
nalvårdsmedicinen av att vara noga re-
glerad av internationella konventioner
och rekommendationer. 

Tunga dokument från FN, Världs-
läkarförbundet (WMA) och Europarå-
det fastslår alla människors lika värde,
förbjuder inhuman behandling och stad-
gar rätten till hälsa i fängelse samt att

medicinsk vård av fångar skall ledas av
samma etiska principer som i det öppna
samhället (se t ex sammanfattningen i
Läkartidningen 28–29/94, »Läkaretik
bakom galler«, och Europarådets senas-
te rekommendation, »The ethical and or-
ganisational aspects of health care in Pri-
son«, No R (98) 7).

Europarådet betonar bl a nödvändig-
heten av professionellt oberoende och
betydelsen av att fängelseläkare skall
vara väl utbildade i både allmän medicin
och psykiatri samt ha förståelse för fäng-
elsemiljön och hur den kan påverka den
medicinska verksamheten. 

WMA, som grundades 1946 sedan
världssamfundet och många läkare
chockerats av omfattningen av nazister-
nas förbrytelser mot människor, uttala-
de 1993 att kroppsbesiktning av fångar
inte skall utföras av läkare annat än
utifrån strikta medicinska indikationer,
och att läkarens uppgift att ge medicinsk
vård till fångar inte får vara bunden till
krav på att delta i fängelsets säkerhets-
system.

Normaliseringsprincipen
En bärande princip i svensk kriminal-
vårdslagstiftning är att intagna har rätt
till samma vård som andra medborgare,
den s k normaliseringsprincipen från
1974. Lagstiftaren säger också att krimi-
nalvård i anstalt skall utformas så att den
intagnes anpassning i samhället främjas
och att skadliga följder av frihetsberö-
vandet motverkas. I 37 § Kval (Lag om
kriminalvård i anstalt) stadgas: »Om en
intagen behöver hälso- och sjukvård,
skall han vårdas enligt de anvisningar
som ges av läkare.« 

Lagstiftningen följer alltså interna-
tionellt vedertagen medicinsk etik i det
att de intagna skall erhålla lika bra vård
som alla andra i samhället. Svensk
lagstiftning kan dock också krocka med
etiska regler för kriminalvårdsmedicin.
Kval föreskriver t ex att kriminalvårds-
läkare skall utföra kroppsbesiktning av
de intagna på myndighetens begäran.

Enligt WMAs och Europarådets etis-
ka regler skall sjukvårdspersonal som

arbetar i fängelser enbart utföra under-
sökningar och ingrepp som har ett medi-
cinskt syfte. 

SKLF har självklart rekommenderat
sina medlemmar att följa de etiska reg-
lerna, vilket oftast respekteras av Krimi-
nalvårdsstyrelsens myndighetschefer.

Svåra överväganden
Vi och våra kolleger är betalda av krimi-
nalvården men vår huvuduppgift är att
erbjuda de intagna behövlig sjukvård. Vi
ställs ofta inför svåra etiska övervägan-
den. Vården måste anpassas till de rå-
dande omständligheterna, och vi skall
klara av att diagnostisera, lindra och bota
i en miljö där t ex hot och våld tillhör
vardagen. 

De kunskaper, färdigheter och erfa-
renheter som krävs för att utöva denna
läkartjänst benämns kriminalvårdsme-
dicin (prison medicine). Kriminalvårds-
medicinens utövare i Sverige behöver
kvalificerat stöd och uppmärksamhet
från Sveriges läkarförbund, Justitie-
departementet och Kriminalvårdsstyrel-
sen, Socialdepartement och Socialsty-
relsen m fl som kan bistå professionen i
vårt arbete för att ständigt söka uppnå ett
gällande »etikcertifikat«. 

Åtgärder
Betydelsefulla steg har tagits av Krimi-
nalvårdsstyrelsen som i syfte att höja
kvaliteten på den svenska kriminal-
vårdsmedicinen redan 1981 tillskapade
en egen läkemedelskommitté. 1996 om-
bildades läkemedelskommittén till en
Kommitté för kriminalvårdsmedicin,
och ett kvalitetssystem har nyligen ut-
arbetats för hälso- och sjukvårdsverk-
samheten i kriminalvården. 

I kvalitetsmanualen för kriminalvår-
dens hälso- och sjukvård betonas t ex att
hälso- och sjukvårdspersonal inte kan
tvingas att utföra en undersökning som
en intagen vägrar underkasta sig. 

En introduktionskurs i kriminal-
vårdsmedicin genomfördes i Kriminal-
vårdsstyrelsens regi för första gången
under hösten 2000, men en mer långsik-
tig kompetensutvecklingsplan för sjuk-
sköterskor och läkare inom kriminalvår-
den saknas ännu. 

Vi uppfattar att Kriminalvårdsverket
har en djup respekt för de rekommenda-
tioner som kommer från bl a Europarå-
det och att man bejakar värderingen att
fängelseläkaren först och främst är pati-
entens företrädare. •

Även läkare i kriminalvården 

är primärt patientens företrädare
Läkartidningens ledare i 11/01 rubriceras med frågan: »Läkare – 
lagens förlängda arm?«. Bernhard Grewin skriver att det sedan länge
finns läkare anställda vid myndigheter och verk med uppgift att beva-
ka olika samhällsintressen – t ex vid Socialstyrelsen, Läkemedels-
verket, Kriminalvårdsverket, Vägverket och Försäkringskassan. 
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