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naktuellt

slukar mycket resurser på be-
kostnad av andra patienter, 
både de med LPT och de som 

frivilligt söker psykiatrisk 
sjukhusvård.

Miki Agerberg

läs mer Längre version av artiklarna  finns på Lakartidningen.se

astrid lindgren-fallet:

Föräldrarna 
anmäler barn- 
sjukhuset
Föräldrarna till flickan vill att 
de läkare som enligt vittnesmål 
gett flickan tiopental ska hö
ras. Nu har de – precis som 
narkosläkaren – anmält Astrid 
Lindgrens barnsjukhus till So
cialstyrelsen.

I sin anmälan till Socialsty
relsens avdelning för enskilda 
klagomål skriver föräldrarna 
att de, trots omfattande utred
ningar och rättegång, inte fått 
någon förklaring till att man vid 
obduktionen hittade stora 
mängder tiopental i flickans 
kropp.

Föräldrarna skriver i sin an
mälan: »Vi vill att sjukhuset 
redogör för de övriga tillfällen 
som av domstolen pekades ut 
som möjliga/sannolika för gi
vande av tiopental till [flickan, 
red:s anm]. Med tanke på de 
omfattande konsekvenserna 
vill vi också veta om sjukvårds
personal begått fel när tiopen
tal inte journalförts eller införts 
i [flickans, red:s anm] medicin
listor. Slutligen undrar vi om 

det är överensstämmande med 
vetenskap och beprövad erfa
renhet att i mer än två år un
danhålla information om ett 
givet läkemedel på det sätt 
som [intensivvårdssjuksköters
kan, red:s anm] har gjort och 
om inte sjukhuset kunnat age
ra för att denna information 
snabbare skulle komma oss 
och utredarna till del.« 

Sara Gunnarsdotter

astrid lindgren-fallet:

Intensivvårds-
sjuksköterskan 
kritisk till sjuk-
husledningen
Den intensivvårdssjuksköters
ka som flickans föräldrar kriti
serar i sin anmälan till Social
styrelsen för att hon »i mer än 
två år undanhöll« information 
om tiopentalordination tillba
kavisar kritiken. Sjuksköters
kan menar att ansvaret ligger 
på sjukhusledningen, som hela 
tiden känt till bristerna. 

SG

Sjukhusledningen vill i nuläget inte 
kommentera vare sig föräldrarnas an
mälan eller sjuksköterskans berättelse. 

Tvångsvård ska kunna sättas in i ett      tidigare skede
Psykiatrilagsutredningen före
slår att otillräknelighetsbe
greppet, som togs bort när 
brottsbalken infördes 1965, 
ska återinföras. Samtidigt före
slår man att rättspsykiatrisk 
vård försvinner som en särskild 
påföljd och att fängelseförbu
det för allvarligt psykiskt stör
da gärningsmän tas bort. Var 
man inte tillräknelig när hand
lingen begicks kan man inte 
dömas alls, och var man det 
kan man dömas till fängelse, 
även om man har en psykisk 
sjukdom.

Utredningen föreslår också 
ändringar i bestämmelserna 

för psykiatrisk tvångsvård. In
satser ska kunna sättas in i ett 
tidigare skede, när de är mer 
effektiva. Dessutom införs ett 
särskilt »farerekvisi« som inne
bär att en patient ska kunna 
tvångsvårdas om det är sanno
likt att han eller hon utgör en 
fara för sig själv eller andra.

Från 1992 har Sverige haft 
två tvångsvårdslagar, LPT för 
»vanlig« tvångsvård och LRV 
för rättspsykiatrisk vård. Utred
ningen föreslår att all psykia
trisk tvångsvård ska regleras i 
en enda ny lag. Målet är att den 
nya lagstiftningen ska börja 
gälla den 1 januari 2016. n
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