
❙ ❙ En viktig fråga är huruvida psykiatrin
är mera konfliktfylld än annan medi-
cinsk verksamhet. Mig veterligt finns
det inga studier som belyser denna. Min
uppfattning är dock att få medicinska
områden är så ifrågasatta och diskutera-
de i massmedierna och offentlig, inklu-
sive politisk, debatt. 

Mentalsjukhusens vara eller inte vara
var en stor fråga under 1970- och 1980-
talen. Lobotomin, elchockbehandlingen
(ECT), neuroleptika, ångestdämpande
läkemedel, antidepressiva (»lyckopill-
ren«), olika psykoterapiformer – listan
kan göras lång på behandlingsformer
inom psykiatrin som under årens lopp
ifrågasatts på ett sätt som går långt ut-
över vad andra medicinska praktiker ut-
satts för. Tvångsvården är ett annat om-
råde som har diskuterats och utretts gång
efter annan och lett till lagförändringar
flera gånger under senare delen av 1900-
talet och som nu är aktuellt igen genom
den s k Psykansvarskommittén [1].

Kanske har konflikterna mycket att
göra med kunskapsläget när det gäller de
psykiska störningarna. Hjärnan är ju det

organsystem som fortfarande bjuder
mest motstånd mot att utforskas. Paral-
lellt med den snabbt växande kunskaps-
mängden har samhället också förändrats
i en riktning som gör den traditionella
psykiatrin konfliktfylld. De ökande kra-
ven på integritet och autonomi, liksom
på individuellt anpassad behandling, le-
der till allt större problem när det gäller
användning av tvång, vilket ju har varit
ett traditionellt sätt att hantera avvikan-
de beteende av viss typ och svårighets-
grad. Allteftersom kunskaperna ökar om
orsakerna till psykiska störningar och
behandlingsmetoderna blir effektivare
är det rimligt att man kan förvänta sig en
mindre konfliktfylld verksamhet, men
ännu är det långt kvar.

Särbehandling i lagar och förordningar
Det enklaste sättet att börja en genom-
gång är att se på den särbehandling som
psykiatrin är föremål för i lagar och för-
ordningar.

Tvångsvårdslagstiftningen är unik
för psykiatrin. Visserligen finns möjlig-
heter att tvångsvis omhänderta individer
som bär på allvarliga smittsamma sjuk-
domar, men det finns ingen möjlighet att
tvångsbehandla t ex HIV-smittade eller
personer med könssjukdomar. För när-
varande gäller för psykiskt sjuka Lagen
om psykiatrisk tvångsvård (LPT) från
1991. Den nu gällande tvångsvårdslag-
stiftningen har som uttalat syfte att mins-
ka omfattningen av den psykiatriska
tvångsvården, som ses som ett undantag
från en allmän regel om frivillighet i vår-
den. 

Möjligheterna att vårda under tvång
har successivt begränsats, i en lovvärd
ambition att reducera tvånget. Jag och
många med mig anser dock att lagstifta-
ren inte har tagit tillräcklig hänsyn till
konsekvenserna av denna ambition för
en förvisso relativt liten grupp, men ändå
tillräckligt stor, som inte får en adekvat
behandling med den nuvarande lagstift-
ningen. 

Svårt psykiskt sjuka som begår brott
skall enligt nu gällande lagstiftning dö-
mas till rättspsykiatrisk vård. De får inte
dömas till fängelse om vissa kriterier är
uppfyllda. Personer som dömts till rätts-
psykiatrisk vård efter allvarliga vålds-
brott kan kvarhållas i rättspsykiatrisk
vård om de dömts med särskild utskriv-
ningsprövning. Detta innebär att en

domstol skall ta ställning till risken för
återfall i svår våldsbrottslighet inför ut-
skrivningen. Bedöms denna risk som
stor kan alltså personen kvarhållas trots
att han inte längre har ett uppenbart psy-
kiatriskt vårdbehov. Denna kvarhåll-
ningsmöjlighet finns inte för personer
som döms till fängelse för svåra vålds-
brott, men som inte anses psykiskt sjuka.
De släpps fria när strafftiden är över,
oavsett eventuell risk för återfall. 

Här finns en klar diskriminering av de
svårt psykiskt sjuka. Om man betänker
att de visserligen löper en högre risk att
begå allvarliga våldsbrott än icke psy-
kiskt sjuka, men samtidigt beaktar den
relativt lilla andelen av svårt psykiskt
sjuka kriminella som finns i förhållande
till icke svårt psykiskt sjuka brottslingar,
utgör de psykiskt sjukas bidrag till den
totala våldsbrottsligheten en mycket
ringa del. Den samhällspreventiva ef-
fekten av att diskriminera de svårt psy-
kiskt sjuka är alltså mycket begränsad. 

Det förslag till ny lagstiftning som nu
lagts fram innebär viktiga principiella
förändringar, som i allt väsentligt ligger
i linje med tanken att behandla psykiskt
sjuka som alla andra. En mycket liten
grupp skall dock undantas från straffpå-
följd på grund av otillräknelighet. Det är
rimligt att i mycket enstaka fall göra den
bedömningen, eftersom personen i fråga
inte haft någon som helst möjlighet att
kontrollera sitt beteende på grund av all-
varlig psykisk sjukdom. 

Allvarlig diskriminering
Dock innebär lagförslaget ändå en all-
varlig diskriminering av de psykiskt sju-
ka, eftersom man föreslår en möjlighet
att inkapacitera psykiskt sjuka personer
som begår allvarliga våldsbrott och där
det finns en stor återfallsrisk. Det är en
uppenbar diskriminering av de psykiskt
sjuka och måste förhindras, vilket enk-
last sker genom att man inför någon
form av inkapaciteringsmöjlighet även
för »psykiskt friska« kriminella som up-
penbart löper allvarlig risk för återfall i
grov brottslighet.

Personer som är psykiskt sjuka och
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som uppmärksammas av polisen i olika
sammanhang, inte minst i samband med
att polisen biträder vid tvångsintagning-
ar, blir regelmässigt föremål för pröv-
ning av deras lämplighet att inneha kör-
kort och vapen. Läkare har ju generellt
en plikt att anmäla trafikfarliga indivi-
der, men de psykiskt sjuka blir sannolikt
i betydligt större utsträckning föremål
för körkortsmyndighetens prövning än
andra, vilket innebär en tydlig diskrimi-
nering av de sjuka. Prövningen av va-
peninnehav är sannolikt också betydligt
strängare när det gäller psykiskt sjuka än
när det gäller icke psykiskt sjuka män-
niskor. 

Intyg om självmordsrisk missbrukas?
I flyktingärenden utgör självmordsrisk
en viktig faktor vid prövningen av »hu-
manitära skäl«. Psykiatrer kommer ofta
i kontakt med denna typ av problem ef-
tersom självmordstankar och själv-
mordsförsök hos människor, inklusive
flyktingar, oftast leder till psykiatern.
Här finns en uppenbar risk för att läkare
övervärderar självmordsrisken för att
åstadkomma en mer humanitär bedöm-
ning från invandrarmyndighetens sida.
Denna typ av intygsskrivande brukar
rubriceras som missbruk av psykiatri.
Personligen ser jag inte det så, men lång-
siktigt minskar det naturligtvis möjlig-
heterna att åberopa hög självmordsrisk
som ett argument för att individen skall
få stanna om det blir inflation i den typen
av intyg.

Denna preliminära genomgång när

det gäller den legala situationen visar
alltså att det finns en betydande diskri-
minering av psykiskt sjuka i förhållande
till psykiskt »friska« människor, och frå-
gan är om denna är motiverad. Kanske är
det till och med så, att alla dessa olika
lagstiftningar bara bidrar till att skapa
och upprätthålla den stigmatisering av
de svårt psykiskt sjuka som utgör ett
stort hinder för många människor att
söka psykiatrisk hjälp och som på olika
sätt också försvårar psykiskt sjukas liv
utan att samhällsskyddet egentligen för-
stärks i någon påtaglig omfattning. 

Jag känner för övrigt inte till några
studier som belyser de samhällspreven-
tiva effekterna av dessa olika åtgärder.
Dessutom kostar de mycket pengar och
kräver stora resurser, som belastar det
allmänna, inte minst psykiaterinsatser.
Dessa resurser skulle sannolikt göra
mycket större nytta om de t ex fick sät-
tas in i direkt patientarbete.

Tvångsvårdssituationerna konfliktfyllda 
Om man i stället utgår från det som man
som kliniker upplever som konfliktfyllt
är frågorna som aktualiseras i tvångs-
vårdssituationer sannolikt de mest på-
trängande.

I de flesta länder finns en särskild lag-
stiftning som möjliggör psykiatrisk
tvångsvård. Av tradition har tvånget an-
setts motiverat inte bara för att skydda
närstående och samhället från psykiskt
sjukas handlingar, utan också för att
skydda patienten själv mot framför allt
olika typer av självdestruktivt beteende.

Denna utgångspunkt finns i de flesta län-
ders lagstiftning. Den svenska avviker
på denna punkt, liksom när det gäller
strafflagstiftningen. I svensk lagstift-
ning motiveras tvånget framför allt för
att möjliggöra vård av personer som själ-
va inte kan ta initiativ till vård eller di-
rekt motsätter sig vård, men där man har
goda skäl att utgå ifrån att deras ovil-
ja/oförmåga att söka hjälp beror på den
psykiska störningen.

Jag tycker att den svenska lagstift-
ningen är sympatisk i den meningen att
man har som utgångspunkt att tvångs-
vården i första hand skall leda till att pa-
tienten själv så småningom blir så pass
bra att han frivilligt söker vård. Proble-
met med den svenska lagstiftningen är
att man tror att det inte behövs så mycket
för att förmå den psykiskt sjuke att ac-
ceptera behandling frivilligt.

Grundfrågan, som jag ser det, är hu-
ruvida en människa med allvarlig psy-
kisk störning av psykotisk natur egentli-
gen har ett rimligt fritt val. En person kan
uppleva sig vara förföljd av KGB eller
CIA, eller vara djupt förälskad i någon
annan person och tro att kärleken är be-
svarad, trots att det hela ter sig alldeles
absurt för omgivningen. Vederbörande
låter sig heller inte påverkas av vanlig
argumentation. Mycket talar för att des-
sa individer har ett nervsystem som på
något sätt gått i baklås på grund av sjuk-
liga och för dem själva opåverkbara cen-
tralnervösa processer som inte ger dem
en chans att välja något annat handlings-
alternativ. En indikation på detta är att
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Finns det en rätt att vara galen? Hur skall man se på »bag ladies«, psykiskt sjuka hemlösa som 
inte accepterar vare sig erbjuden bostad eller behandling? Problemet finns framför allt i stor
städerna, där den sociala kontrollen är mindre och dit också många dras från landet i övrigt. 
Men nog borde det vara möjligt att ytterligare reducera antalet människor som lever på gatan! 
Det kräver särskilda insatser, men all humanitet talar för att detta är något samhället bör 
ansvara för. Det kräver dock en hel del fantasi och ett minimum av byråkrati och regelstyrning.



neuroleptika i många av dessa fall myc-
ket tydligt förändrar tänkande och bete-
ende i normaliserande riktning.

Skall man ge en psykotisk person en
chans att pröva ett neuroleptikum, även
om vederbörande är emot detta, så att
medicineringen måste ske med tvång?
Eller skall man låta vederbörande vara
psykotisk ända till dess att han eller hon
blir farlig för någon annan, suicidal,
hamnar i en uppenbar misär eller »bara«
fortsätter att vara arbetsoförmögen och
isolerad från familj och samhälle?

Jag anser att vi sviker denna patient-
grupp genom att inte ingripa tvångsvis
för att göra åtminstone ett behandlings-
försök.

Ansvaret att låta sig behandlas
En fråga kopplad till detta är om inte den
enskilda människan också har något
slags ansvar eller skyldighet att låta sig
behandlas. Det finns nu tusentals psy-
kiskt sjuka människor runtom i landet
som är fullständigt arbetsoförmögna,
som lever väldigt isolerade och som är
helt beroende av att andra människor tar
sig an dem på något sätt. Samhället står
för en basal försörjning genom ett sjuk-
bidrag, sjukpension eller socialbidrag,
men också genom att någon kommer
med mat, någon städar så att det ser nå-
gorlunda drägligt ut och någon sköter
om att hyran betalas så att vederbörande
inte blir vräkt osv, osv. 

Det är alldeles uppenbart att det hand-
lar om kroniska tillstånd, många måttligt
påverkbara med läkemedel eller annan
behandling. Dock kan dessa individer i
de allra flesta fall bli mycket bättre med
läkemedelsbehandling. De får nu inte
chansen att pröva de nya läkemedlen,
som har mindre biverkningar och som i
vissa fall kan ha mycket dramatiska ef-
fekter på de tankestörningar som finns.
Patienten anser sig inte sjuk, vill inte ta
mediciner, kan under tvångsvård förmås
att ta emot depåinjektioner, men slutar
oftast så fort tvångsvården upphör. Så
kommer ett försämringstillstånd, ny po-
lishämtning och till slut ett nytt tvångs-
omhändertagande. 

Eftersom de nya medicinerna inte
finns i depåform, utan bara som tablet-
ter, och eftersom behandlingen ofta
måste pågå under flera månader, kanske
upp till ett år, för att man skall kunna se
någon effekt, kommer en läkemedelsbe-
handling i praktiken inte till stånd just på
grund av den nuvarande lagstiftningen. 

Möjligheten till försöksutskrivning borta
I den tidigare lagstiftningen, LSPV,
fanns en möjlighet till försöksutskriv-
ning, dvs visst tvång i öppen vård, som
togs bort. Det har föreslagits av den se-
naste tvångsvårdskommittén att man

skulle återinföra en typ av »öppenvård
med särskilda villkor« [2], men det för-
slaget togs inte upp av regeringen under
påverkan av klientorganisationen Riks-
förbundet för social och mental hälsa
(RSMH), men mot anhörigorganisatio-
nens, Intresseförbundet för schizofreni
(IFS), uttalade vilja. Man valde att ställa
upp på en klientorganisation som i det
här fallet svek sina allra svårast sjuka
medlemmars intresse. 

Visst tvång i öppen vård finns nu i fle-
ra lagstiftningar i västvärlden. Det är
dags att vi tar konsekvenserna av att allt-
mer av den psykiatriska vården sker ute
i samhället. Hur mycket lidande för pati-
enter och anhöriga skall ett opportunis-
tiskt bejakande av rätten att vara galen få
åstadkomma, och till vilka samhälls-
kostnader?

Tvångsvård av gravida missbrukare
Tvångsvård av gravida missbrukande
kvinnor är en annan känslig fråga. Soci-
alstyrelsens rådgivande etiska nämnd
har nyss avvisat ett förslag om möjlighe-
ten att använda tvång mot gravida kvin-
nor som missbrukar så att barnet riskerar
att skadas. Man räknar med att kanske ett
hundratal barn föds med mer eller mind-
re allvarliga hjärnskador varje år på
grund av moderns alkoholmissbruk.

Personligen anser jag att vi sviker
både modern och det väntade barnet ge-
nom att inte ingripa oftare. Hade kvin-
nan kontroll över sitt drickande skulle
hon med all säkerhet låta bli att dricka av
omsorg om sitt väntade barn. Problemet

är att hon inte har den kontrollen. Även
missbrukare är människor och kan stäl-
las till ansvar för sina handlingar, sär-
skilt när de drabbar en helt oskyldig per-
son som får ett livslångt lidande. Att det
sedan kan ställa till problem vid bedöm-
ningarna av enskilda fall är en annan sak.

I tvångsvårdsfrågan har ett legalis-
tiskt synsätt kommit att dominera, som
bygger på principen att hellre fria än fäl-
la. Medicinens huvuduppgift är dock
inte en domstols utan tvärtom att minska
riskerna för lidande och ohälsa så myc-
ket som möjligt. Då är det rimligt att
vända på resonemanget, så att man hell-
re vidtar en åtgärd för mycket än en för
litet.

Finns det en rätt att vara galen?
Finns det en rätt att vara galen? Hur skall
man se på »bag ladies«, psykiskt sjuka
hemlösa som inte accepterar erbjuden
bostad osv? Erfarenhetsmässigt är det ju
så, att det i de flesta medelstora och
mindre städer och samhällen inte finns
några psykiskt sjuka hemlösa; oftast går
det att ta hand om dem och hjälpa dem
tillrätta så att de inte behöver leva utan
tak över huvudet. Problemet finns fram-
för allt i storstäderna, där den sociala
kontrollen är mindre och dit också
många dras från landet i övrigt. 

Men nog borde det vara möjligt att yt-
terligare reducera antalet människor
som lever på gatan! Det kräver särskilda
insatser, men all humanitet talar för att
detta är något samhället bör ansvara för.
Det kräver dock en hel del fantasi och ett
minimum av byråkrati och regelstyr-
ning. En av de få kortvarigt hemlösa i
Umeå hade som önskemål ett varmga-
rage, där han kunde få bo med sin motor-
cykel, något som socialtjänsten inte an-
såg sig kunna ställa upp på. Hellre en
uteliggare än en som bor i ett varm-
garage!

Man kan fråga sig om människor
skall ha »rätt« att fortsätta att vara sjuka
och kräva mycket stora insatser från
samhällets sida utan att själva behöva
göra något slags motprestation. De har
en rätt till stöd enligt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade
(LSS); har de då inga skyldigheter? Mot-
prestationen skulle kunna bestå i att man
accepterar medicinering, och gör man
inte det skall den kunna ges med visst
tvång. Erfarenhetsmässigt är det så, att
även svårt psykiskt sjuka accepterar ett
domstolsutslag på en föreskriven be-
handling. 

Frågor om körkort och vapen
En annan typ av värdekonflikt är när
man som psykiater skall ta ställning till
frågor angående körkort och vapen. Man
har som läkare en anmälningsplikt när
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det gäller både körkort och vapen om
man har att göra med en patient som man
tror kan bli farlig för andra genom sitt
körkorts- eller vapeninnehav. 

En annan typsituation är när samhäl-
let (länsstyrelsen eller polisen) ifrågasät-
ter ett innehav; vederbörande har t ex
uppträtt störande eller blivit föremål för
polisingripande och förd till psykiatrisk
klinik för tvångsvård. Skall man tillstyr-
ka fortsatt körkorts- eller vapeninnehav?
Här står ofta psykiatern i dilemmat mel-
lan att minska riskerna för samhället,
ofta ganska marginellt, eller att minska
en persons redan tidigare väldigt begrän-
sade livsutrymme och självkänsla, något
som psykiatrin för övrigt på allt sätt för-
söker att förbättra. 

Jag har under mina mer än 30 år som
psykiater, trots att jag har haft vårdan-
svar för en mycket stor grupp svårt psy-
kiskt sjuka, aldrig anmält någon och en-
dast i en handfull ärenden avstyrkt kör-
korts- eller vapeninnehav. 

Information till närstående 
Frågan om information till närstående är
också känslig. Ofta hamnar psykiskt sju-
ka i konflikt med sin familj och beskyl-
ler syskon, föräldrar eller barn för allde-
les uppenbart orimliga saker. Inte sällan
kan det utvecklas till direkta aggres-
sionshandlingar eller plågsamma hotsi-
tuationer. Hur mycket skall psykiatern
då informera närstående? 

Sannolikt kan en hel del av den här ty-
pen av problem minimeras genom att fa-
miljen på ett mycket tidigt stadium enga-
geras i patientens vård och behandling.
Detta sker ju nu i allt större omfattning
allteftersom man anammar modellen
med tidig intervention vid psykotiska
genombrott eller gränspsykotiska situa-
tioner. Man försöker undvika inläggning
på akutavdelning, stödja familjen att
kunna stå för den omedelbara omvård-
naden av patienten, och då blir det också
naturligt att lägga upp behandlingen till-
sammans med patienten och familjen på
ett helt annat sätt än tidigare. Förhopp-
ningsvis kan detta leda till att relationen
mellan patient och närstående utvecklas
på ett mer gynnsamt sätt och att relatio-
nen till den psykiatriska vården också
blir mera förtroendefull. 

Innan vi kommit dithän anser jag
dock att psykiatrin skall informera mer
än vi i allmänhet nu gör och alltså bryta
sekretessen ibland.

Frågan om patientens medverkan i
vården kan också vara konfliktfylld. Hur
mycket skall man berätta om t ex biverk-
ningar för en patient som redan från bör-
jan är negativt inställd till all slags be-
handling? Avvägningen mellan att in-
formera om olika typer av biverkningar,
eller att invänta eventuella biverkningar

innan man tar upp den diskussionen, är
inte alldeles enkel, även om principen är
klar: Patienten skall informeras om ef-
fekter och bieffekter. Men om patienten
överhuvudtaget inte är intresserad av
eventuella effekter, vad tjänar då diskus-
sionen om bieffekter till?

Forskningsetik
Slutligen något om forskning på psyko-
tiska personer, ett intrikat problem med
tanke på det informerade samtycke som
modern forskningsetik kräver. En svårt
paranoid person som inte anser sig vara
sjuk överhuvudtaget och därför inte i be-
hov av behandling kan rimligtvis inte
heller vara särskilt intresserad av att ingå
i ett kontrollerat kliniskt försök. 

Skall dessa patienter helt uteslutas
från kliniska prövningar eller andra dia-
gnostiska procedurer? För mig är det
inte alldeles självklart. Det kan ju myc-
ket väl vara så, att just denna patient-
kategori är en specifik subgrupp vars
problematik inte låter sig undersökas på
andra grupper. 

Synen på svårt psykiskt sjuka förändras
I takt med att kunskaperna ökar om pa-
togenesen vid allvarlig psykisk sjukdom
blir det allt tydligare att det handlar om
störningar i centrala nervsystemet. Tidi-
gare hypoteser om psykogenes som hu-
vudsaklig orsak till schizofreni och af-
fektiva psykoser ter sig allt mindre san-
nolika. Det betyder inte att inte miljöfak-
torer och intrapsykiska förhållanden kan
spela en stor roll, men det biologiska un-
derlaget ter sig allt viktigare. Detta i sin
tur torde innebära att synen på de svårt

psykiskt sjuka förändras i riktning mot
att uppfatta dem mer som offer för sjuk-
liga hjärnprocesser där deras möjlighet
till val är mycket begränsade än som
människor med ett fritt val. Detta, å and-
ra sidan, ökar omgivningens ansvar för
att på olika sätt ta hand om och försöka
utveckla effektiva behandlingsmetoder. 

Jag tror att inom en inte alltför avläg-
sen framtid svårt psykiskt sjuka kommer
att ses på ett annat sätt än hittills. Jämfö-
relsen med de psykiskt utvecklingsstör-
da eller neurologiskt handikappade blir
tydligare, så även omgivningens ansvar.
Vi bör fortsätta på den inslagna vägen:
att försöka skapa livsmiljöer som är
stödjande och behovsanpassade.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.
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Motprestationen skulle 
kunna bestå i att man 
accepterar medicinering,
och gör man inte det skall
den kunna ges med visst
tvång. Erfarenhetsmässigt
är det så, att även svårt 
psykiskt sjuka accepterar
ett domstolsutslag på en 
föreskriven behandling. 


