
Miltonutredningens förslag om ökat
tvång i öppen vård kritiseras av profes-
sor Johan Cullberg och ordföranden i
RSMH Jan-Olof Forsén i Läkartidning-
en 39/2006 (sidorna 2885-6) och av
chefsöverläkare Filipe Costa i 43/2006
(sidorna 3298-9). Det försvaras av pro-
fessor Lars Jacobsson i 42/2006 (sidor-
na 3216-7). 

Förslaget innebär att en person skall
kunna åläggas medicinering, gå i terapi,
delta i sysselsättning, ha ett visst boende
m m. Länsrätten skall fatta beslut efter
förslag från chefsöverläkare i psykiatri.
Det finns inga sanktioner om patienten
inte följer ålagda regler – återintagning
får ske endast om det föreligger behov av
sluten vård. Chefsöverläkaren ansvarar
för en samordnad vårdplanering och för
att den följs upp. Samråd med patien-
tens närstående bör ske »om det inte är
olämpligt«. 

Man har skäl att ifrågasätta om perso-
ner som inte vill ta emot psykiatrisk
hjälp och som är negativa till medicine-
ring underordnar sig ett auktoritärt be-
slut utan sanktioner av domstol och
chefspersoner. Ett beslut som tas »upp-
ifrån« och »utanför« den verklighet som
är patientens hör inte hemma i vår tid.
Därtill kommer det ovedersägliga i att
allt tvång i omsorger om människor
upplevs som kränkande och oförenligt
med det förtroende mellan den vårdade
och den vårdande som är en förutsätt-

ning för ett gott resultat. Och värst av
allt: Det stöd och den service dessa per-
soner behöver där de bor är outvecklad
eller finns inte alls att få. Vad hjälper då
ett domslut?

Personer med psykiska funktionshinder
är ofta känsliga och ensamma männi-
skor som behöver ett nätverk
av personer som uppmuntrar
och stöder dem och som kan
skapa tillit och förtroende.
De behöver ett generöst ut-
bud av personligt utformade
och attraktiva insatser från
samhällets sida (psykiatriska
team, utbildade stödperso-
ner, arbete, meningsfull dag-
lig verksamhet, lämplig bo-
stad etc) som slussar in dem i
en gemenskap. Allt detta är
osedvanligt illa ägnat förelägganden
från domstol, däremot väl ägnat vänner,
närstående och sakkunniga på orten.  

Låt mig göra en jämförelse med ett an-
nat omsorgsområde som utvecklats i
motsatt inriktning – från totalt tvång till
totalt självbestämmande.

Den första omsorgslagen för personer
med utvecklingsstörning, som antogs
1954, innehöll detaljerade tvångsregler
och till och med föreskrifter om en sär-
skild juridisk beslutsnämnd i varje
landsting. Den ersattes av 1967 års om-
sorgslag som stadgade om ett helt sy-
stem av öppna omsorger och boende i
normala bostäder i stället för på anstal-
ter. Tvångsreglerna för sluten vård hal-
verades. I den reviderade omsorgslagen
1985 kunde slutligen allt tvång tas bort,
trots att flertalet av dem som lagen om-

fattade var personer som har svårt för
att förstå »sitt eget bästa«.

I dag bor 20 000 utvecklingsstörda
personer i service- och gruppbostäder,
och 24 000 deltar i daglig verksamhet.
De som inte har förmåga att tillvarata
sina egna intressen har alla en god man;
ett mindretal har en förvaltare. Det är
den enskildes företrädare som tillsam-
mans med anhöriga och personal försö-
ker skapa insikt hos huvudmannen om
dennes eget bästa och som utformar in-
satserna i största möjliga samförstånd
med denne. Det finns inga propåer om
tvångsregler.

Det föreslagna tvånget i öppen psykiat-
risk vård bör ersättas med att en god
man utses i samråd med den enskilde.
Den gode mannen samverkar med ett

nätverk kring patienten och
med psykiatrin. Lagen om
stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS)
måste ändras så att den om-
fattar alla personer med psy-
kiskt funktionshinder – pre-
cis som den gäller för alla
personer med utvecklings-
störning – och ge dem rätt till
daglig verksamhet, låta insat-
sen omvårdnad  omfatta även
personer som bor självstän-

digt och föreskriva att en individuell
plan skall upprättas i samråd med den
det gäller för beslutade och planerade
insatser. Detta är för övrigt på väg då den
förra regeringen beslutat att LSS skall
omarbetas för att bättre motsvara de
handikappolitiska målen.

Omsorgerna om personer med ut-
vecklingsstörning är ett bevis för att
ökade och ändamålsenliga insatser, i
samråd med den det gäller, dennes när-
stående och god man, kan ersätta tvång.
Att med denna vetskap öka tvånget för
en så försummad och åsidosatt grupp
som gruppen psykiskt funktionshindra-
de är stötande och orättmätigt. Rikta
tvånget mot samhället och inte mot
medborgaren! 

■ Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Inga uppgivna.
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Rikta tvånget mot samhället
och inte mot medborgaren! 
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Det föreslagna tvånget i öppen psykiatrisk vård bör er-
sättas med att en god man utses i samråd med den enskil-
de. Den gode mannen samverkar med ett nätverk kring
patienten och med psykiatrin. Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade måste ändras så att den om-
fattar alla personer med psykiskt funktionshinder. 

Ett beslut som
tas »uppifrån«
och »utanför«
den verklighet
som är patien-
tens hör inte
hemma i vår tid. 
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Vem ska vaccineras mot cervixcancer och när? 
Förslag till hållpunkter för rådgivning 
Det första vaccinet mot cervixcancer
(Gardasil) har nu godkänts av den euro-
peiska läkemedelsmyndigheten. Myn-
digheten ger dock inte någon tydlig väg-
ledning om vilka som har nytta av vacci-
nation. Många kvinnor i olika åldrar och
med olika bakgrund vänder sig idag till
läkarmottagningar och vill ha råd om
huruvida de bör vaccinera sig. Vi ger här
en bakgrund som stöd för kollegerna i
dessa samtal.

I de kliniska prövningarna av Gardasil
hade vaccinet 100 procent effekt i att
förhindra uppkomst av höggradig
dysplasi – CIN 2–3 (100 procents reduk-
tion jämfört med placebo) vid en upp-
följningstid av i genomsnitt två år under
följande förutsättningar:
• gällde endast dysplasi som innehåller

HPV 16 eller 18
• kvinnan/flickan hade inte någon

grad av cytologiska atypi då vaccinet
gavs

• kvinnan/flickan hade inte DNA från
HPV 16 eller 18 i cervix

• kvinnan/flickan hade inte antikrop-
par i serum som tecken på tidigare
genomgången infektion med HPV 16
eller 18.

Dessa förutsättningar gällde före varje
vaccination, och deltagaren fullföljde
hela studien (per protocol).

Detta motsvarar en population som man
betecknar HPV-naiva och vars praktiska
motsvarighet blir flickor som får samtli-
ga injektioner inom en sexmånaderspe-
riod och som inte har debuterat sexuellt.
Detta är bakgrunden till C-ARGs re-
kommendation om att vaccinet bör ingå
i barnvaccinerna för flickor och ges i
10–12-årsåldern. HPV 16 och 18 finns i
ca 70 procent av all cervixcancer i vår
del av världen. Man kan inte räkna med
högre skyddseffekt än så vid vaccination
av HPV-naiva. Skyddseffekten mot all
CIN 2–3 oavsett HPV-typ hos dessa
HPV-naiva är 38 procent efter två års
uppföljning.

För övriga blir skyddet mindre. Hur bra
skydd man har mot framtida cancer om
man debuterat sexuellt går knappast att
bedöma i det enskilda fallet. Studierna
har gjorts på kvinnor upp till 26 års ål-
der, och det finns ingen kunskap om
vaccinationseffekter hos dem som är
äldre. 

Följande data från de studier som le-
gat till grund för registreringen kan vara
bra att känna till:
• I hela studiepopulationen, där 26

procent hade tecken på aktuell eller
genomgången infektion med någon
av typerna 6/11/16/18, fick man ingen
signifikant reduktion av totala anta-
let höggradiga dysplasier hos de vac-
cinerade under två års uppföljning. 

• I en mindre population, som kunnat
följas i fyra år, fick man en reduktion
med 39 procent av HPV-16/18-relate-
rad CIN 2–3.

Högst sannolikt förbättras effekten på
höggradig dysplasi när man jämför vac-
cinerade och icke-vaccinerade efter
längre tid, men detta är inte visat. Det
skulle också kunna vara så att de som
har ett immunsystem som kan ta hand
om den infektion de har redan vid vacci-
nationen kan få ett skydd mot senare ut-
veckling av höggradig dysplasi, men frå-
gan är om just dessa kvinnor har något
behov av att vaccinera sig som skydd
mot cancer. Invasiv cervixcancer drab-
bar inte de kvinnor som kan göra sig av
med infektion med högrisk-HPV. Först
om flera år kan vi få svar på dessa speku-
lationer i de påbörjade uppföljningsstu-
dierna.

Slutsatsen är att vaccinet har god effekt
på HPV-16/18-relaterad höggradig
dysplasi hos dem som inte debuterat
sexuellt, men effekten är mer begränsad
vid vaccination av kvinnor som debute-
rat sexuellt och riskerat att exponeras
för HPV-infektion. I samtal och rådgiv-
ning får man naturligtvis väga in andra
potentiella fördelar med vaccination
som (partiellt) skydd mot andra HPV-
relaterade cancerformer och (partiellt)
skydd mot kondylom. Och vaccination
kan knappast någonsin vara till skada …
utom för plånboken, där en kostnad en-
bart för vaccinet om 3 400 kr ligger i den
andra vågskålen.

Vi föreslår följande hållpunkter för råd-
givning till kvinnor/flickor: 
• Om man inte har debuterat sexuellt

har vaccin en god skyddseffekt (ca 70
procent) mot cervixcancer.

• Om man har debuterat sexuellt är
skyddseffekten lägre; hur stor den är
går inte att bedöma i det enskilda fal-
let.

• Utifrån nuvarande kunskapsläge kan

man inte rekommendera kvinnor
över 26 års ålder att vaccinera sig
mot cervixcancer. 

• Vaccinet (Gardasil) erbjuder ett
skydd mot kondylom, som också är
avhängigt av sexualanamnes.

• Kvinnor bör starkt rekommenderas
delta i gynekologisk cellprovskon-
troll även efter eventuell vaccination
och oavsett sexualanamnes.
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■ Potentiella bindningar eller jävsför-
hållanden: Björn Strander är kolposko-
pist inom fas III-prövning av Gardasil
(MSD). Kristina Elfgren har varit 1:e prö-
vare i fas 2B- och fas 3-studierna av Gar-
dasil sponsrade av MSD.

Läs mer Fler debattinlägg på sidan 3539.


