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❙ ❙ Den gamla vapenlagen (SFS 1973:
1176) föreskrev anmälningsplikt till po-
lismyndigheten för läkare ansvarig för
psykiatrisk slutenvård. Förutsättningar-
na var att patienten var intagen på en
sjukvårdsinrättning för vård av en psy-
kisk störning, innehade eller kunde tän-
kas inneha skjutvapen och kunde antas
inte böra inneha ett sådant vapen. 

Socialstyrelsen gav anvisningar om
tillämpningen av anmälningsplikten i
sina föreskrifter SOSFS 1993:7 (M). I
föreskrifterna gavs exempel på beteen-
den och symtom/sjukdomar som borde
föranleda anmälan. Anmälan skulle gö-
ras på en av Socialstyrelsen fastställd
blankett. 

Logiskt utredningsförslag
För att föreslå förbättringar i civil va-
pensäkerhet tillsattes en utredning, som
i sitt betänkande (En samlad vapen-
lagstiftning, SOU 1998:44) också tog
ställning till läkares anmälningsplikt. I
sitt författningsförslag skrev utredning-
en, i anmälningsparagrafens andra
stycke: 

»Om en läkare i annat fall än som av-
ses i första stycket (angående läkare
verksamma inom psykiatrisk sluten-
vård, min anmärkning) vid undersök-
ning av någon som innehar skjutvapen
finner att denne pga psykisk störning är
uppenbart olämplig att inneha vapen
skall läkaren anmäla det till polismyn-
digheten.«

Kristallklart, logiskt och vettigt. Ut-
redningen anför att ledning bör kunna
hämtas från den praxis som gäller be-
träffande körkortsinnehavare. Med hän-
visning till körkortslagen redovisas en
motsvarande anmälningsskyldighet för
de fall en läkare vid undersökning av en
körkortsinnehavare finner denne uppen-
bart olämplig att inneha körkort. Kör-
kortslagen innehåller inga reservationer

beträffande öppenvård och slutenvård
eller beträffande medicinsk specialitet.

Vilka är olämpliga?
Som sagt, logiskt och vettigt; en bra
form för att öka säkerheten i medicinskt
avseende beträffande de 750 000 perso-
ner i Sverige som har tillstånd enligt va-
penlagen att inneha skjutvapen – drygt 2
miljoner vapen. 

Vilka personer är det som av medi-
cinska skäl är uppenbart olämpliga att
inneha vapen? Jo, förutom personer med
psykisk störning även människor med
alkohol- och narkotikaberoende, med
demens, traumatiska hjärnskador och
stroke, andra neurologiska hjärnskador
och överhuvudtaget medicinska till-
stånd som ger klara centralnervösa ef-
fekter – av vilka en bråkdel träffar en
psykiater. 

Vilka läkare möter dessa patientkate-
gorier? Självfallet framförallt allmänlä-
kare, men även läkare inom specialise-
rad missbruksvård, geriatriker, neurolo-
ger, rehabiliteringsläkare, invärtesmedi-
cinare etc. Sammanfattningsvis – ett ut-
märkt förslag från utredningen.

Regeringen ändrade
Regeringen skrev sedan efter remissom-
gång sin proposition (En skärpt vapen-
lagstiftning, proposition 1999/2000:
27), varefter riksdagen beslöt att rege-
ringens förslag till anmälningsparagraf
för läkare skulle gälla fr o m 1 juli 2000
(SFS 2001:147). 

Riksdagen fastställde att anmäl-
ningsplikten (Vapenlagen (1996:67) 6
kap 6 §) skulle formuleras så här: »Om
den som vårdas för psykisk störning be-
döms vara olämplig att inneha skjutva-
pen, skall den läkare som är ansvarig för
den psykiatriska vården omedelbart an-
mäla förhållandet till polismyndigheten
i den ort där patienten är folkbokförd.
Anmälan behöver inte göras om det med
hänsyn till omständigheterna står klart
för läkaren att patienten inte innehar till-
stånd för skjutvapen.« 

Slutresultatet blev alltså att anmäl-

ningsplikten fortfarande enbart gäller
psykiatrer, dock med utvidgning till psy-
kiatrisk öppenvård. Av propositionen
kan utläsas att anmälaren »bör« vara
specialist i psykiatri. Anmälningsplik-
ten, får man gissa, gäller både läkare i
allmän tjänst och privatpraktiker. »Rib-
ban« för anmälningsskyldighet skall
vara densamma för patienter i öppen och
sluten psykiatrisk vård. Propositionen
innehåller inga skrivningar om hur be-
greppet »psykisk störning« skall tolkas.

Tusentals anmälningar
Hur skall specialisten i psykiatri handla,
om man skall följa lagen? Enkelt – alla
patienter man träffar som bedöms vara
olämpliga som vapeninnehavare skall
anmälas, oavsett om det finns skäl att tro
att vederbörande har vapen. 

Enstaka undantag kan göras om »det

med hänsyn till patientens sjukdoms-
historia helt kan uteslutas att han eller
hon har beviljats tillstånd till innehav av
skjutvapen eller att läkaren känner pati-
enten i fråga så väl att läkaren helt säkert
kan säga att denne inte har tillstånd att
inneha sådana vapen«. Propositionen
påpekar därefter att underlåtenhet att an-
mäla endast skall ske i uppenbara fall,
och att det normalt inte skall göras någon
prövning av om patienten i fråga har till-
stånd att inneha skjutvapen eller inte. 

Konsekvensen blir att alla patienter
med depressionssjukdomar (själv-
mordsrisk), psykossjukdom (själv-
mords- och aggressionsrisk), ångest-
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Lagen om plikt att anmäla skjutvapen
ett juridiskt och praktiskt missfoster
Läkares anmälningsplikt beträffande psykiskt störda som inte bör in-
neha skjutvapen är en kontroversiell fråga, som har debatterats i me-
dierna det senaste året. Framförallt har representanter för polismyn-
digheten utryckt irritation över läkarkårens ringa anmälningsbenä-
genhet. Det kan vara av intresse att veta bakgrunden till den aktuella
situationen.

CLAES HOLLSTEDT
specialist i allmän psykiatri, psykiatris-
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Samtidigt visar min redogö-
relse ovan att den nya ut-
formningen av läkares an-
mälningsplikt i vapenfrågor
är ett juridiskt och praktiskt
missfoster som leder till
orimliga konsekvenser om
man skulle leva upp till den.



sjukdomar (självmordsrisk), beroende-
sjukdomar (självmordsrisk), personlig-
hetsstörningar (självmords- och aggres-
sionsrisk), kristillstånd (självmordsrisk)
– listan kan göras oändlig – skall anmä-
las. 

Annorlunda uttryckt, majoriteten av
patienterna på normalvårdsavdelningar,
tvångsvårdsavdelningar, allmänpsykiat-
riska mottagningar, psykossjukdoms-
mottagningar, specialmottagningar för
affektiva sjukdomar, enheter för ångest-
sjukdomar och personlighetsstörningar
– så gott som alla patientgrupper psyki-
atrin möter. Inkluderande, rimligtvis,
både män och kvinnor.

»Bör« makuleras
När polismyndigheten utrett alla dessa
tusentals anmälningar (med mer eller
mindre omfattande uppgifter om patien-
tens sjukdom) och funnit att endast en
bråkdel av de anmälda verkligen innehar
vapen – vad göra med »de oskyldiga«?
Även om detta vet propositionstexten
besked: »Om det hos tillståndsmyndig-
heten visar sig att personen i fråga inte
innehar skjutvapen bör (Sic!) myndighe-
ten makulera uppgiften.« 

Socialstyrelsen utkom i november
2000 med föreskrifter (SOSFS 2000:16
(M) som omtalade att Socialstyrelsens
gamla föreskrifter (se ovan) hade upp-
hört att gälla. Samtidigt utkom Social-
styrelsens meddelandeblad 13/2000,
som citerade den nya anmälningspara-
grafen i ungefärlig form och informera-
de om att styrelsens gamla föreskrifter
upphört att gälla. 

Någon antydan till tillämpningsan-
visningar finns inte i meddelandebladet.
Slutklämmen, som stöd till psykiaterkå-
ren, lyder så här: »Den ansvarige läkaren
behöver följaktligen inte längre göra en
anmälan till polismyndigheten på den av
Socialstyrelsen tidigare fastställda blan-
ketten. En anmälan får därför göras på
annat lämpligt sätt.« 

Juridiskt och praktiskt missfoster
I början av juli i år uttalade sig polis-
mästare Claes Johansson på Rikspolis-
styrelsen i pressen: »Det finns grupper
av läkare som obstruerar mot lagen och
det anser vi vara oacceptabelt. Ingen har
ju rätt att välja vilka lagar man har lust att
följa.« Jag delar hans åsikt fullständigt –
läkare står inte över lagen. 

Samtidigt visar min redogörelse ovan
att den nya utformningen av läkares an-
mälningsplikt i vapenfrågor är ett juri-
diskt och praktiskt missfoster som leder
till orimliga konsekvenser om man skul-
le leva upp till den. •

❙ ❙ I sitt inlägg nämner Gunnel Wallin två
metoder: homeopati, forskning om dess
effekt på otitis media hos barn lär stude-
ras i Köpenhamn, och hon frågar vem
som är bäst på akupunktur – en läkare
med kortare utbildning i denna metod el-
ler en specialutbildad person med 4–5
års utbildning. Läkarens grund- och spe-
cialistutbildning har tydligen ingen rele-
vans i sammanhanget.

Homeopatin hävdar att sjukdom kan
botas av extremt små doser av ett agens
som framkallar samma symtom som
sjukdomen. På denna grund har så en
pseudovetenskap byggts upp, som häv-
dar att ju mer utspädd en medicin är,
desto starkare effekt har den. Ironiskt
nog kallas detta potentiering.  

Svindlande siffror
Graden av utspädning blir ibland helt
svindlande, och det finns produkter som
anges spädda till vad man kallar 200C.
Detta innebär en spädning på 10200, dvs
en etta med 200 nollor efter. För att hit-
ta en enda verksam molekyl av medici-
nen i en sådan spädning skulle man be-
höva förtära en ansenlig mängd, till
fromma för dess fabrikant men knappast
för patientens kassa. 

Tal såsom 10200 är svåra att föreställa
sig, men för att få lite verklighetsanknyt-
ning kan det påpekas att antalet atomer i
vårt kända universum uppskattas till
1080 i runda tal. För homeopatins före-
trädare är detta faktum dock inget be-
kymmer, eftersom man anser att alla
dessa tänkta molekyler har en minnesef-
fekt av den verksamma substansen och
kan därmed bota sjukom. 

Det är inte bara tanken som svindlar,
hela homeopatibegreppet är en stor svin-
del. Det behöver väl knappast nämnas att
det inte finns några acceptabla studier
som kan visa på någon reproducerbar ef-
fekt av homeopati.

Vi har nyligen i Läkartidningen läst
om ett fall av skada på arteria vertebralis

i samband med manipulation av halsryg-
gen utförd av en kiropraktor. Kiroprakti-
ken hävdar att felställningar mellan ko-
tor med åtföljande tryck på nerver ger
upphov till diverse sjukdomar, och att
dessa kan botas om felställningen korri-
geras manuellt. 

Ingen undersökning har objektivt
kunnat påvisa dessa felställningar. Trots
det finns det till och med kiropraktorer
som hävdar att man kan bota spädbarns-
kolik med manipulation av det späda
barnets ryggrad! Detta kan verka, och är
väl också, ganska chockerande. 

Det blir dock lätt att förstå om man lä-
ser om kiropraktikens historia i boken
The Chiropractor’s Adjuster (även kal-
lad The Text-Book of the Science, Art
and Philosophy of Chiropractic), skri-
ven av ingen mindre än kiropraktikens
upphovsman, Daniel David Palmer, ut-
given 1910 och igen 1966. 

»The originator«
Efter en kort beskrivning av hur han
upptäckte att han kunde bota både lång-
varig dövhet och ett fall av »hjärtbesvär«
genom att med palpation finna disloke-
rade kotor med åtföljande tryck på re-
spektive nerver och därefter manipulera
dem rätt igen, kommer en beskrivning av
grunderna för hur detta kan tänkas fun-
gera. Beskrivningen avslutas med föl-
jande deklaration (läsaren får ursäkta att
jag citerar på originalspråket, det finns
nyanser jag inte vågar mig på att över-
sätta): 

»I am the originator, the Fountain
Head of the essential principle that 
disease is the result of too much or not
enough functionating. I created the art
of adjusting vertebrae, using the 
spinous and transverse processes as 
levers, and named the mental act of ac-
cumulating knowledge, the cumulative
function, corresponding to the physical
vegetative function, growth of 
intellectual and physical together, with
the science, art and philosophy 
Chiropractic. It is now being followed,
more or less, by 2,000 Chiropractors,
and its use is being attempted by 
several other methods. It was I who
combined the science and art and 
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Politiker bör ta större ansvar 
i frågan om alternativmedicin

Det är med bedrövelse som jag har tagit del av riksdagsledamoten
Gunnel Wallins inlägg i Läkartidningen 24/2001 där hon åtar sig att
kämpa för den s k alternativmedicinens rätta plats i sjukvården –
detta utan att på något som helst sätt försöka beskriva vilka positiva
verkningar den skulle kunna ha.
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