
E
n doktor menade att Knutby-pas-
torns första fru absolut kunde ha
ramlat mot badkarskranen och

slagit ihjäl sig alldeles själv. 
En annan hävdade att det är omöj-

ligt.
En doktor tyckte att Mijailovic var

och är klart och allvarligt psykstörd och
behöver vård.

En annan sade emot.

Det är gott om doktorer i rättshantering-
en. Av och till spelar läkare och forska-
re helt avgörande roller inför domsto-
larna. 

Om inte vittnespsykologen gjort ett
så starkt intryck i Palme-processen,
skulle fru Lisbet, »100 procent säker«,
knappast ha avfärdats som ögonvittne. 

Om inte barnpsykologerna hade trott
på allmänläkarens lilla dotter och tolkat
hennes berättelser som sanna och
ohyggliga upplevelser, hade det varit
långt svårare för rätten att fälla de två
läkarna för en, preskriberad, styckning.

Om inte det brittiska laboratoriet hit-
tat en DNA-koppling, skulle det 15 år
gamla Helén-mordet inte fått annat än
nya minnesrubriker framöver. Nu kom i
stället nya avgörande uppdrag för lab-
tekniker, forskare och läkare.

Det är moderna tider. Om en genteknisk
revolution och en i allmänhet oerhört
utvecklad medicinsk teknik gör det lät-
tare att klara upp svåra brott och svåra-
re för grova brottslingar att komma un-
dan, är det en stor vinst för samhället.

Men vad gör domare och nämnder
när doktorer står mot doktorer? Det är
domstolens sak att döma och välja den
ena doktorn framför den andra.

Domare och nämnd har i allmänhet
ingen som helst sakkunskap. Men som
medicinska och psykologiska amatörer
har de att fälla utslag efter »bästa för-
måga«. Allt annat vore ju omöjligt i en
rättsstat.

I USA har problemet med divergerande
expertis vuxit till en rättslig plåga. Har
åklagaren en psykiater, så har försvara-

ren en annan. Om den anklagade har
råd, kan försvararen ställa upp två eller
fler psykiatrer. Så ställer medicinska
experter upp i rena dueller, som inte
sällan är direkt obegripliga för domare
och jury.

Detta borde vi akta oss för.

Ännu är vi inte där, och i vissa fall har
doktorer inte alls den avgörande roll för

rättssäkerheten som de borde ha. Det
gäller till exempel »de sovande flyk-
tingbarnen«. Jag mötte själv för några
år sedan en sorgsen psykiater på en
småländsk klinik. Han hade lagt in en
15-årig kosovoalbanska som jag skrivit
ett par artiklar om. 

Som ren amatör kunde jag se flick-
ans förtvivlan över beslutet om avvis-
ning; jag kunde se hur farlig den var.
Hon var på väg in i en sorts frivillig
medvetslöshet, hon ville inte vara med
längre.

Psykiatern berättade om de krav samhäl-
let genom invandrarverk och utlän-
ningsnämnd ställde för ett medmänsk-
ligt agerande, villkoren för »humanitära
skäl«.

Han sade att vem som helst kunde se
att den 15-åriga flickan inte ville leva
längre. Men myndigheterna krävde nå-

got påtagligare, nämligen ett allvarligt
menat självmordsförsök. Inte en liten
näve tabletter eller en rispa i handleden. 

Egentligen, sade doktorn, måste
flickan lyckas med sitt självmordsför-
sök för att det skulle anses tillräckligt
allvarligt.

Själv stod han maktlös i detta rättshave-
ri. Han sade att han skulle stödja mig

helhjärtat om jag började nyttja mediers
makt på allvar.

Det gjorde jag. Flickan och hennes
familj har det bra idag, i Sverige. 

Doktorn har, liksom så många av
hans kolleger, fått nya små patienter
som inte vill leva längre, som går in i
sin livshotande avskärmning, de allt
fler »sovande flyktingbarnen«.

De är utsatta för omänsklig hante-
ring av en rättsvårdande myndighet. En
som inte lyssnar på andra doktorer än
sina egna.

Så borde vi inte heller ha det.

Jan Lindström
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När doktorer står mot doktorer

”I USA har problemet med divergerande expertis vuxit
till en rättslig plåga. Har åklagaren en psykiater, så har
försvararen en annan. Om den anklagade har råd, kan
försvararen ställa upp två eller fler psykiatrer. Så 
ställer medicinska experter upp i rena dueller, som 
inte sällan är direkt obegripliga för domare och jury.


