
❙ ❙ Den kakofoni av upprörda känslor
kring psykiskt sjuka och våldsbrott som
nu luftas i det offentliga rummet är
ofrånkomlig, begriplig och i grunden
sund. Att inte reagera skulle ha varit vär-
re. Icke desto mindre har diskussionen i
våra ögon haft obehagliga inslag som
väckt både rädsla hos dem som behand-
las för psykiska problem och förundran
hos oss som ansvarar för vården av psy-
kiskt störda lagöverträdare. 

Det gäller inte minst massmediala ut-
talanden från kollegor som känt sig ma-
nade att träda fram i offentlighetens ljus
och indirekt framstå som representanter
för läkarkåren. Inom Rättspsykiatriska
föreningen förbereds nu ett förslag om
att en pressetisk, normerande kod ska
formuleras som ett stöd för de kollegor
som blir kontaktade av medierna vid
uppmärksammade våldshändelser. 

Fakta i målet
Cirka hälften av alla dem som begår ett
mord eller dråp får en psykiatrisk dia-
gnos. Det betyder inte att resten är »fris-
ka». Det betyder inte heller att alla de
som får en psykiatrisk diagnos lider av
en allvarlig psykisk sjukdom. Många har
t ex missbruksproblem eller beteende-
störningar som grundlagts mycket tidigt
i personlighetsutvecklingen. 

Det är varken möjligt eller önskvärt
att överlämna ansvaret för samtliga per-
soner med sådana problem till sjukvår-
den. Alla vill inte ha vård, och en hel del

av dem som oväntat begår våldsbrott har
inte varit så illa däran att man i preven-
tivt syfte hade kunnat använda tvångs-
vård. Skulle alla personer med risk för
att skada andra »sättas ur spel« genom
t ex inlåsning skulle tusentals människor
behöva deporteras till slutna inrättning-
ar. Ett sådant förfarande föreslås inte ens
för den i särklass farligaste gruppen av
våldsutövare, nämligen de med många
våldsbrott i kriminalregistret och som
vid upprepade tillfällen dömts till en kri-
minalvårdspåföljd. 

Vi vänder oss således mot att det
vårdslöst hanterade begreppet »psykiskt
störda« nu åter verkar bli ett stigmatise-
rande och nedsättande skällsord för en
grupp människor som i nästan samtliga
fall inte gjort sig förtjänta av det. Skulle
en etnisk folkgrupp eller religiös rörelse
utsättas för samma smälek skulle Diskri-
mineringsombudsmannen raskt ha varit
på fötter. Det finns lagar mot sådan dis-
kriminering.

Vissa patientgrupper väljs bort
Vi delar allas uppfattning om att de
våldsdåd som inträffat måste följas av
snabba och resoluta åtgärder. Vården
fungerar inte särskilt bra för vissa psy-
kiskt sjuka. Det gäller framför allt dem
med missbruksproblem, för dem med
självmordsrisk och för dem som varit far-
liga för andra. Av någon anledning, troli-
gen av såväl budgetmässiga skäl som
brist på intresse, väljs dessa patienter bort
av de olika vårdgivare som är aktuella
genom att hänvisas till »någon annan«. 

Den rättspsykiatriska vården har av
olika skäl inte kunnat utveckla en egen
öppenvårdsverksamhet i någon större
omfattning. Lagstiftningen försvårar
möjligheterna att bedriva tvångsvård i
öppna vårdformer, och socialtjänsten
klarar inte att ordna skyddade boenden
och sysselsättning för patienter som va-
rit inlagda på rättspsykiatrisk klinik, i
synnerhet om dessa patienter inte kan er-
bjudas psykiatrisk eftervård. Hade efter-
vården varit ett prioriterat område skulle
många idag inlåsta patienter kunnat vår-

das i frihet och under betryggande kon-
troll, samtidigt som man hade kunnat be-
reda plats för dem som behöver sluten
vård till dess att den psykiatriska proble-
matiken stillnat.

Irrationell inlåsning ökar riskerna 
De primitiva föreställningarna om ökad
inlåsning, »tillbaks till mentalsjukhu-
sen«, som nu luftas har sin grund i vår-
den av sinnessjuka på medeltiden. Då
kedjades den sjuka fast i någon ut-
huslänga eller stängdes in i källaren (och
familjerna fick böta för vad den sjuka
hade gjort). Endast ett fåtal personer är
så farliga att de behöver låsas in på livs-
tid. De flesta av dessa är för övrigt döm-
da till fängelsestraff. 

Möjlighet till inlåsning är viktig för
samhället och för den som begått ett
brott. Det som man mer sällan tänker på
är att inlåsning i en artificiell miljö, på
sikt, passiviserar och tar ifrån individen
hans sociala färdigheter, för att inte tala
om kontakt med »den friska världen«.
Inadekvat och irrationell inlåsning på
sjukhus leder obönhörligen till institu-
tionalisering och en försämrad förmåga
att efter utskrivning klara sig i samhället.
Därmed ökar riskerna för skada mot
egen person och andra. 

Det är väl dokumenterat att de som
vårdas kort tid på sjukhus men har en
lång, obligatorisk uppföljningstid i öp-
pen vård har en bättre prognos än de som
hålls avskilda under lång tid och sedan
släpps ut på gatan. 

Bristerna finns i de öppna vårdformerna
Rättspsykiatriska föreningen har vid 
flera remisstillfällen, men även i brev 
direkt till Socialdepartementet, poäng-
terat att »felet« med den nuvarande rätts-
psykiatriska vården är brist på kontroll
och uppföljning i öppna vårdformer.
Inte att sängplatserna inte räcker till eller
att vårdtiderna på sjukhus är för korta.
Dessa kan i många fall ses som orimligt
långa ur ett behandlingsperspektiv;
medelvårdtider runt fem år är inte ovan-
liga på regionvårdsenheter.

Vi upplever att rättspsykiatrins erfa-
renheter och kunskaper om vården inte
har hörsammats av lagstiftare och andra
beslutsfattare. Det är nu dags att lyssna
på dem som har valt att ägna sitt arbets-
liv åt att hjälpa psykiskt störda lagöver-
trädare till gagn för dem själva, deras fa-
miljer och vänner, men även för dem
som löper risk att bli brottsoffer. •
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Psykisk störning och våld 
– dags för besinning!

Rättspsykiatrins erfarenheter och kunskaper om vården har inte upp-
märksammats av lagstiftare och andra beslutsfattare. Det är nu dags
att lyssna på dem som valt att ägna sitt arbetsliv åt att hjälpa psykiskt
störda lagöverträdare, skriver Rättspsykiatriska föreningens styrelse
med anledning av diskussionen om våldsbrotten och psykiatrin.
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