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Debatt

❙ ❙ Det är ett dilemma för den rättspsyki-
atriska vården att den verkar inom två
delvis oförenliga paradigm: det medi-
cinska, som utgår från Hälso- och sjuk-
vårdslagen, och det juridiska påföljds-
systemet, som utgår från brottsbalken.
Detta ger kontinuerligt upphov till kon-
flikter på alla plan, och motsättningen
upphör inte genom t ex ny lagstiftning,
policydokument eller mer forskning. 

Disciplinen måste acceptera att rätts-
psykiatrisk vård de facto förvaltar makt
och slutenhet på uppdrag av samhället
och att detta måste balanseras av själv-
kritik och öppenhet. Såväl patienträttig-
heter som samhällets skyddsbehov mås-
te bevakas i en demokratisk och huma-
nistisk anda liksom respekten för de etis-
ka regelverk som reglerar såväl medi-
cinsk verksamhet som kriminalvård.

Makt utan motstycke
Den makt som rättspsykiatrin besitter
gentemot enskilda patienter saknar mot-
stycke. Inte ens inom kriminalvården är
den enskilde så utsatt; där är frihetsbe-
rövandet ändå tidsbegränsat och förut-
sägbart, oavsett beteende, psykiskt sta-
tus, livssituation eller inställning till
fortsatt livsstil. 

Till detta kommer att rättspsykiatrin
lider av ett mångårigt isoleringsproblem.
Av hävd är rättspsykiatriska enheter ofta
placerade på mindre orter, längst bort i
det stora parkområdet där regionens
mentalsjukhus tidigare var beläget. Vår-
den bedrivs inte sällan i otidsenliga lo-
kaler, kompetensbrist är ett problem och
disciplinen saknar en utvecklad öppen-
vårdsverksamhet [1]. Den svaga och
fragmentariska forskningskulturen inom
rättspsykiatrin utgör också ett hot mot
disciplinens trovärdighet.

Underläget för den till vård dömde
kan således inte underskattas och för-

svåras ytterligare av stigmatisering, brist
på fritt val av vårdgivare och vårdform
samt att rättspsykiatriska patienter i all-
mänhet har multipla funktionshinder
och svaga sociala nätverk. 

Den vårddömdes möjligheter
Vilka redskap har då den vårddömde till-
gång till för att hävda sina intressen?
Den viktigaste instansen är förvaltnings-
domstol som regelbundet prövar tvångs-
vårdens legala aspekt. Därutöver finns
Patientnämnden och dess stödpersons-
verksamhet som främst fokuserar på be-
mötandefrågor. På en hel del håll finns
brukarråd [2]. Nyligen har också beslu-
tats att försöken med personligt ombud
för personer med psykiska funktionshin-
der ska utvecklas [3]. Någon klinisk, ex-
tern granskning av vårdens innehåll
finns dock inte, förutom Socialstyrel-
sens granskningar.

Erfarenheter från Nya Zeeland
Vid arbete som rättspsykiater i Nya Zee-
land 1997–1998 lärde jag känna en
funktion i anglosaxisk lagstiftning som
kallas »clinical review« [4]. En sådan
granskning utförs av en panel som består
av en eller två externa psykiatrer,
»chefsöverläkaren«, en kulturrådgivare

(med tanke på landets sammansmältning
av folkslag) samt en administratör. Pa-
nelens uppgift är att undersöka till-
ståndet hos rättspsykiatriska patienter
för att sedan utfärda rekommendationer
att delge patienten, dennes läkare samt
ansvariga myndigheter. Syftet är dels att
bidra till att vården blir av så god kvali-
tet som möjligt, dels att uttala sig (men
ej besluta) om huruvida patientens aktu-
ella status föranleder en omprövning av
tvångsvårdens form. Dessa »clinical re-
view panels« uppskattades av patienter-
na, som fick återkoppling och råd angå-
ende sin situation. Från vårdgivarens
sida var dessa granskningar en självklar
tillgång, särskilt som vårdkulturen var
mer professionellt självkritisk än vad jag
upplevt här i Sverige [5]. 

Rådet
Som verksamhetschef och chefsöver-
läkare vid den rättspsykiatriska kliniken
i Örebro län ville jag pröva en frivillig
variant av »clinical review«, och därför
bildades »rådet« som en försöksverk-
samhet på kliniken. Det har granskat fem
fall och summerat sina erfarenheter. 

Rådets uttalade syfte var att säkra
rättssäkerheten för patienten och att bi-
dra till att klinikens patienter får en så
god behandling som möjligt. Rådets
medlemmar, sju stycken, hämtades från
olika professioner och verksamhetsom-
råden men var inte komponerad som ett
representantskap.

Urval av patienter
Patienterna valdes utifrån följande prio-

riteringsordning: 
a. vården har misslyckats (t ex brott un-

der pågående vård, rymning eller an-
nan försämring/brist på förbättring) 

b. upprepade klagomål på vården; med
tanke på att försöket var oprövat und-
vek vi att tillfråga patienter som inte
kunde medverka aktivt på grund av
grav funktionsnedsättning samt pati-
enter med rättshaveristisk problema-
tik. 

Granskningen inleddes med att rådets
ordförande sammanfattade journalen
(med patientens tillåtelse) för rådets
medlemmar varefter patienten, dess
kontaktperson/motsvarande samt under-
tecknad anslöt. Därefter vidtog ett sam-
tal som ofta berörde existentiella och
grundläggande mänskliga frågor. Ses-
sionen avslutades med att varje deltaga-

Rättspsykiatrin en sluten värld
i behov av extern klinisk granskning?

Rättspsykiatrin förvaltar en betydande makt som ställer den till vård
dömde patienten i ett utsatt läge. Med inspiration från anglosaxisk
lagstiftning redovisas ett försök med extern klinisk granskning av
rättspsykiatrisk vård där enskilda patienter får en möjlighet att disku-
tera sin vård och situation med utomstående experter. 
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Rättspsykiatrin en isolerad ö? I artikeln
beskrivs ett strukturerat sätt att öka
insynen i verksamheten, till båtnad för
såväl patienter, personal som samhället i
stort.



❙ ❙  Jag fick nyligen ett personligt adres-
serat brev angående LIFE-studien från
kollegan dr Dahlöf på kliniska experi-
mentella forskningslaboratoriet vid Gö-
teborgs universitet. Han beskriver losar-
tans stora fördelar vid behandling av hy-
pertoni. De studiedata som redovisas i
brevet är mycket positiva, och Göte-
borgs universitets sigill på brevpapperet
borgar i mina ögon för hög forsknings-
kvalitet. 

Nämns inget om bindningar
Det nämns i brevet inget om bindningar
mellan forskaren–författaren och några
kommersiella intressen. Jag antar därför
att studien har bedrivits från Göteborgs
universitet utan några kommersiella
kopplingar. Jag är dock bara en enskild
kardiolog som vanligen inte får några
uppsökande brev från universitet utan
söker själv min information på Medline. 

Förlåt därför min enfald, men jag
vore tacksam om forskaren–författaren
ifråga kunde bekräfta att det verkligen
inte finns någon ekonomisk koppling
mellan honom och tillverkaren av losar-
tan. Jag tror att även andra som är verk-
samma inom det kardiovaskulära områ-
det har fått samma brev och skulle ha in-
tresse av en sådan förklaring från Göte-
borgs kliniska experimentella forsk-
ningslaboratorium. 

Jävsdeklaration i tidskrifterna
För att vi alla ska kunna tolka och ha för-
troende för presenterade forskningsre-
sultat är det viktigt att även belysa de
bakomliggande kommersiella bindning-
arna. En kraftfull deklaration om forsk-
ning och företagens sponsring har nyli-
gen publicerats av redaktionerna av
JAMA, N Engl J Med, Lancet, Ann In-

tern Med, West J Med, Medline/Index
Medicus, de kanadensiska, australiska,
nyzeeländska, holländska, norska och
danska läkartidningarna [1]. I ett efter-
följande stycke diskuterar man »conflict
of interest« och kräver att forskare redo-
gör för sina ekonomiska bindningar. 

Dokumentet har därefter även publi-
cerats i Läkartidningen [2], som därtill
nyligen presenterat sina reviderade för-
fattaranvisningar med kommentar av
den medicinska redaktionen [3].

Samarbetet med industrin
Ett samarbete mellan forskare och in-
dustri är av godo. Varje gång forsk-
ningsresultat förs fram bör man dock
samtidigt kunna värdera den ekonomis-
ka grunden för ett samarbete. De svens-
ka forskare som på något sätt framträder
offentligt bör i samma andetag med ett
par meningar deklarera om de har eller
inte har konsultuppdrag och ekonomiska
kopplingar inom forskningsområdet.
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Forskares redovisning 
av ekonomiska bindningar

re gav sin syn på vården. Därefter skrev
varje medlem ett dokument som inne-
höll intryck och reflektioner från mötet.
Detta dokument distribuerades till pati-
enten med en kopia till journalen.

Lärdomar av försöket
Vid en uppföljning har vi förstått att pa-
tienterna uppskattade möjligheten att bli
hörda. Även om den externa gransk-
ningen inte har omfattat så många pati-
enter så var försöket givande, viktigt och
lärorikt. Vi menar att en sådan här form
av insyn är viktig för samhället, patien-
ten och dem som vårdar. 

Redan rådets existens påminner vård-
givaren om att den rättspsykiatriska vår-
den är en samhällelig angelägenhet. Ris-
ken är uppenbar att vården i isolerade
institutioner »privatiseras« (i en allmän
betydelse). Patienterna drar också nytta
av att få ett forum som kan stärka deras
rättsliga status och, inte minst, ge dem en
möjlighet till »spegling« samt svar på
behov som de ibland inte själva kan arti-
kulera. 

Vi tror att framgången för rådets
verksamhet har bottnat i att den externa
granskningen varit frivillig och inte knu-
ten till ett myndighetsutövande. Rådet
har utgjort ett slags reflekterande team
med en engångsinsats, utan utfästelser
eller beslutsmakt. Vi tror att en enskild
intervention som denna kan vara nog så
kraftfull.

Slutsats
Extern, klinisk granskning av och med
patienter som döms till rättspsykiatrisk
vård är viktig för att samhället ska ha in-
syn i verksamheten, för patienterna som
befinner sig i ett kraftigt underläge och
för dem som svarar för vården. En sådan
granskning bör utformas som ett reflek-
terande team och vara befriad från myn-
dighetsutövning.

Referenser
1. Socialstyrelsen. Innehåll och kvalitet i den

rättspsykiatriska vården. Psykiatriuppfölj-
ningen 1997:13. Stockholm: Socialstyrel-
sen; 1997.

2. Johansson S, Pontén B, Eriksson M. Lyssna
mer på patienter och närstående. Läkartid-
ningen 1999;96:5483-5. 

3. Socialstyrelsen. Statsbidrag till kommuner
för uppbyggnad av verksamheter med per-
sonligt ombud. Socialstyrelsens meddelan-
deblad nr 14/2000. Stockholm: Socialsty-
relsen; 2000.

4. Brookbanks W. The review of special and
restricted patients. In: Brookbanks W,
Chaplow D, Peters J, editors. Psychiatry and
the law. Wellington, New Zealand: Broo-
ker’s Ltd; 1996:340-61.

5. Lindqvist P. Psykisk störning och brott – en
kontroversiell mötespunkt belyst från Nya
Zeeland och Australien. Läkartidningen
1999;96:5509-11. 


