■■   debatt & brev
Fallet »Nora« och utövandet av makt:

»Den som är väldigt stark
måste också vara väldigt snäll«
vudsak om brister i maktut
övning – något som inte till
räckligt tydligt kommit fram
i debatten.
För tillfället är cirka 2 000
personer vårdade inom psy
kiatrin mot sin vilja. Under
ett år blir cirka 10 000 perso
ner intagna för tvångsvård
enligt lagen om psykiatrisk
tvångsvård (LPT). Storleks
mässigt är detta ungefär
samma antal som döms till
fängelse. Just nu finns 5 000
i fängelse, och under ett år
passerar drygt 10 000 perso
ner en fängelsecell. Psykiatrin
står alltså för en betydande
del av den myndighetsutöv
ning som medför frihetsberö
vande, vid sidan av polis, kri
minalvård och kommunerna
(unga som omhändertas).
Jag och mina specialistkolle
gor i psykiatrin har enligt
LPT möjlighet att fatta beslut
om intagning för psykiatrisk
tvångsvård. Ibland känns det
enkelt – som i de fall där det
rör sig om en mycket svårt
sjuk, lidande, psykotisk pa
tient som far illa. Många
gånger är det dock betydligt
svårare. Personer som visser
ligen är svårt sjuka men ändå
klarar sig hyggligt med sina
röster och vanföreställningar.
Vi har också de unga kvin
norna med självskadebeteen
de – de flesta med diagnosen
emotionellt instabil person
lighetstörning. På nästan
varje vårdavdelning i landet
vårdas en eller flera, många
av dem mot sin vilja. »Om det
finns en omedelbar fara för
att en patient allvarligt ska
dar sig själv eller någon an
nan« (LPT 19 §) kan man
kortvarigt, det vill säga upp
till 4 timmar som kan för
längas, spänna fast patienten
med remmar.
Var tredje sådan fastspän
ning rör en kvinna under 35
år, ofta med diag nosen emo
tionellt instabil personlig
hetsstörning, enligt statistik
292

Foto: Colourbox

n Fallet Nora handlar i hu

»… att hantera
de fällor och de
svårigheter som
dagligt utövande
av makt över
andra människor
medför.«

från Socialstyrelsens patien
tregister.
Vi psykiatrer är tränade i att
bedöma psykiska tillstånd
och känner till intagnings
krav för tvångsvård och reg
ler för tvångsåtgärder. Vad
som saknas hos oss, och även
hos de flesta andra myndig
hetspersoner med möjlighet
att spärra in medborgare, är
träning i just(e) maktutöv
ning. Intagningsbeslut inom
psykiatrin, anhållanden,
häktningar och tvångsom
händertaganden kan medde
las och genomföras på en rad
olika sätt. I stressade och
kanske hotfulla lägen är det
svårt att behålla empati, lyss
nande och vänlighet – men
just i samma lägen desto vik
tigare.
Den röda tråden i fallet Nora
handlar om brister i maktut
övning från socialtjänst, po
lis och åklagare samt psykia
trin. Gissningsvis kommer
detta medialt uppmärksam
made fall att granskas för att
klarlägga eventuella begång
na fel. Men problemet hand
lar i grund och botten om att
de personer som vi enligt lag
har gett stora maktbefogen
heter med få undantag inte
fått den nödvändiga träning
en i att utöva denna makt på
ett så klokt sätt som möjligt.
Det förutsätts ske per någon
form av automatik.
Det är inte så enkelt – jag
behöver inte gå längre än till
mig själv för att kunna se att
jag ibland i pressade lägen
brustit i empatiskt förhåll
ningssätt. Jag hoppas att jag
har handlat formellt korrekt,
men rent medmänskligt skul
le jag ha kunnat gjort samma
arbete väldigt mycket bättre.

Jag har ibland förvandlats till
en maktmänniska utan nå
gon egen vilja till att vara det.
Det finns flera utlösande
orsaker, samtliga åtkomliga
med hjälp av träning och ut
bildning.
• Många personer med myn
dighetsutövning kan vara
omedvetna om sin makt och i
synnerhet om den oerhörda
maktobalans som kan råda.
• Flera är obekväma i situatio
nen och skulle allra helst fly
den men är tvungna att agera,
vilket kan leda till klumpighe
ter och okänsligt uppträdande
även i de fall där allt rent for
mellt är korrekt handlagt.
• Egen rädsla i en situation
där man som anställd i kom
mun/polis/psykiatri blir ut
satt för hot kan få stenålders
psyket att vakna och utlösa
en maktkamp där vi har två
förlorare.
Problematiken hur vi som
människor hanterar makt
och hur vi påverkas av att
besitta makt över andra
människor skulle vinna på
att tydliggöras, kartläggas
och analyseras.
Självklart är utformningen
av regler och lagar viktig.
Men lika viktigt är det att vi
som människor förmår att
hantera de fällor och de
svårigheter som dagligt ut
övande av makt över andra
människor medför. Som värst
kan onödig, dålig, tanklös
eller kränkande maktutöv
ning skapa nya och större
problem än dem man från
början försökte lösa.
Den nya stora gruppen av
patienter med självskadebe
teende har ställt problemati
ken på sin spets. »Den som är
väldigt stark måste också
vara väldigt snäll.«
Herman Holm
överläkare,
Psykiatrin Skåne
Herman.Holm@
skane.se

Är vinsten
värd priset
i vården?
n De senaste veckorna har

offentligheten nåtts av två
tydliga exempel på risken
med vinsttänkande i vården,
något som annars passerar
dagligen utan att uppmärk
sammas av andra än möjligen
patienten och dennes anhöriga.
Det ena gäller flickan »Nora«
i P1-programmet »Den fast
spända flickan« (21/1), där
enligt en bandupptagning
den ansvarige psykiatern inte
tillmötesgick den av upprepa
de våldtäkter skadade flick
ans uttryckliga önskan att få
gå hos en kvinnlig terapeut,
en begäran som även en icke-
psykiater som jag förstår är
helt självklar med en bak
grund som hennes. Psykia
tern, som även ägde den be
handlingsinstitution där
flickan var intagen, hänvisa
de henne i stället till en man
lig terapeut, vars kompetens
kan ha varit god trots att han
inte var legitimerad, men som
definitivt kunde debiteras
lägre av just detta skäl. Fres
telsen att välja det billigare
alternativet måste ha varit
starkare än att tillmötesgå
patientens välgrundade öns
kan om en kvinnlig, legitime
rad terapeut.
Det andra gäller en lärare
(DN 23/1) som insjuknade i
öppen tuberkulos i höstas
och som, trots lång sjuk
domshistoria med hosta,
feber, viktnedgång och ute
blivet svar på givna antibioti
ka, av läkare på vårdcentra
len inte remitterades till
lungröntgenundersökning
förrän han hostade blod och
då omedelbart lungröntgades
via Södersjukhusets akut
mottagning.
»Doctors’ delay« är visser
ligen långt i Sverige när det
gäller tuberkulos, dvs det tar
förhållandevis lång tid för en
läkare att misstänka tuber
kulos eftersom sjukdomen är
så relativt ovanlig hos oss (ca
500 fall/år), medan däremot
patienterna söker hjälp på ett
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■■   debatt & brev
»… riskerna för patienten är större än vinsterna för vårdgivarna
när vinsttänkandet får
genomsyra vården.«

Ledaren om vinster i välfärden fick
mig att sätta frukostkaffet i halsen

tidigt stadium (kort »pa
tient delay«). Förhållandet är
precis tvärtom i fattiga län
der där tuberkulos är vanligt.
Läkaren misstänker omedel
bart tuberkulos om patienten
hostat mer än två veckor
(kort »doctors’ delay«), men
patienten dröjer länge med
att söka, bl a av kostnadsskäl
(långt »patient delay«).
I detta fall är åsidosättan
det av den diagnostiska
lungröntgenundersökningen
under ett flertal besök på
vårdcentralen så uppenbart
felaktigt att patienten med
rätta misstänker att läkarna
missleddes av önskan att hål
la nere kostnaderna för besö
ket. Ersättning till vårdcen
tralen utgår per besök: ju fär
re undersökningar, desto
större behållning för vårdgiv
aren. Det drabbar i detta fall
inte bara den enskilde patien
ten utan även en betydligt
större grupp barn som utsätts
för allmänfarlig smitta med
de konsekvenser och utred
ningar som detta för med sig.

frukostkaffet i halsen när jag
slog upp senaste numret av
Läkartidningen och läste vår
ordförandes oreserverade för
svar för vinster i välfärden [1].
Vem »vågar starta ett företag
när möjligheterna att få täck
ning för sina investeringar be
gränsas«, frågar sig vår fack
ordförande och vd retoriskt.

Naturligtvis kan ingen leda i
bevis att det är just önskan att
berika sig som ligger bakom
de här åsidosättandena. Men
blotta misstanken att det kan
vara så borde vara en viktig
komponent då vinstens roll i
vården är under utredning.
Risker för både över- och un
dersjukvård med ett uttalat
vinsttänkande måste vägas
mot den ökade kostnadsmed
vetenhet och patientgenom
strömning som det otvivelak
tigt också leder till.
En lång läkargärning både
före och efter införandet av
vinsttänkandet, och arbete i
både offentlig och privat dri
ven vård inom och utom vårt
land, säger mig att riskerna
för patienten och kostnader
na för samhället är större än
värdet på vinsterna för vård
givarna.
Sven Britton
professor i infektions
sjukdomar, Stockholm
Sven.Britton@ki.se
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n I onsdags (23/1) satte jag

Jag har mött få läkare som
satsat på privat verksamhet
för pengarnas skull. I de flesta
fall har man valt att starta
eget för att ta makten över sitt
arbete och sin fritid. En möj
lighet att utveckla sina dröm
mar och idéer om en bättre
vård. Dessa aspekter av det
goda arbetslivet fungerar un
gefär lika dåligt i privata vård
koncerner som inom lands
tinget och är ofta drivkraften
till att man söker sig bort från
vad man upplever är byråkra
tiska organisationer.
Capio, Carema, Aleris m fl
har som huvudsyfte att gene
rera maximal avkastning åt
sina ägare. Det är pengarna
som styr dessa koncerner,
och det spiller över på den
landstingsdrivna sjukvården.
Ekonomin är ständigt i cent
rum med patienten på bakre
raden. Detta har kanske gått
längst i Stockholm, där man
så gott som dagligen får höra
kommentarer av typen »Den
här diagnosen ger bra med
pengar, sätt den« eller möter
patienter som remitteras till
akuten för att en röntgenun
dersökning inte ska belasta
vårdcentralens budget.
Det är svårt att sätta fing
ret på det, men detta föränd
rar något i oss. Ska en ny ge
neration läkare växa fram
som drivs av arbetsglädje och
nyfikenhet och har patien
tens bästa för ögonen kan vi
inte hålla på så här längre.
Vinsterna är en del av proble
met, inte en del av lösningen.
»Vi måste se till att det görs
bättre upphandlingar, där
kvaliteten och kostnads

Ledaren i Läkartidningen 4/2013.

effektiviteten är det som är
utslagsgivande. Bättre väl
färdstjänster för våra skatte
pengar är målet«, fortsätter
Wedin och Wittgren. Om
man vill ha privata utförare i
vården så kan man nicka in
stämmande, men som försvar
av vinstdrivande verksamhet
är detta vilseledande.
Det finns inget stöd för att
vinst skapar effektivitet eller
bättre kvalitet – snarast
tvärtom, vilket redovisats vid
upprepade tillfällen i bland
annat denna tidning [2]. Det
finns heller ingen som har
kunnat visa att man genom
att förbjuda vinst hämmar
mångfalden av utförare inom
vården. Ta Belgien som exem

pel, där 60 procent av de of
fentligt finansierade sjukhu
sen är i privat regi, men inte
ett enda är vinstdrivande [3].
Så, vem ska våga starta ett
företag när möjligheterna att
få täckning för sina investe
ringar begränsas? Ja, inte blir
det riskkapitalbolagen i alla
fall, och då kanske vi kan slu
ta tävla i att jaga pinnar och
diagnoser och ägna oss åt att
möta patienten som gömmer
sig där bakom.
Theo Bodin
AT-läkare, Karolinska
universitetssjukhuset,
Solna; ordförande,
Socialistiska Läkare
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replik:

Vi tror på litet större frihet,
under kontrollerade former
n Läkarförbundet är för läka

res företagsamhet, men också
för fortsatt landstingsdriven
vård. Anledningen är enkel:
Vi anser att mångfald och
konkurrens har potential att
utveckla och effektivisera
vården. Det handlar om att ge
friare val för invånare och pa
tienter, men också för läkar
professionen.
Läkarförbundet arbetar för
att ge de små professionsdriv
na vårdföretagen bättre vill
kor. Men även om läkare i
mindre företag huvudsakli
gen eftersträvar professionell
frihet – som Theo Bodin
nämner – går det inte att
bortse från grundläggande
ekonomiska förutsättningar
med krav på åtminstone viss

vinstmarginal, ofta på lånat
kapital.
Vi bedömer att vårdens
mångfald inte skulle premie
ras om enskilda företagare
och långivare bakbands ge
nom ett vinstförbud. Däremot
är vi mycket tydliga med att
upphandlingarna måste för
bättras, inte minst i bedöm
ningen av vårdens kvalitet
och personalens villkor.
Vi vill nog samma sak som
Theo Bodin, att ge en så bra
vård som möjligt till våra pa
tienter. Vad som skiljer är hur
vi bäst når dit. Vi tror på litet
större frihet, under kontrol
lerade former.
Marie Wedin
ordförande i Läkarförbundet
Håkan Wittgren
vd i Läkarförbundet
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