
I juni 2005 skickade HomO (Ombuds-
mannen mot diskriminering på grund
av sexuell läggning) ut ett informa-
tionsbrev [1] till alla psykiatriska klini-
ker i Sverige där man avråder från an-
vändning av det vanligaste skattnings-
formuläret för tvångssyndrom, Y-BOCS
(Yale- Brown Obsessive Compulsive
Scale) [2]. I brevet hotas med skades-
tåndstalan och rättslig prövning om en
patient som undersöks med hjälp av
frågeformuläret skulle anmäla detta.
Innebörden är alltså, något sensatio-
nellt, att den som använder Y-BOCS i
sin diagnostik eller behandlingsupp-
följning riskerar åtal. 

Hur blev det så här? Hela historien
börjar 2003 med att en patient på en
psykiatrisk mottagning gör en anmälan
till HomO för diskriminering på grund
av sexuell läggning.  

Vad är Y-BOCS? Y-BOCS är ett skatt-
ningsinstrument avsett att mäta svårig-
hetsgraden av tvångssyndrom (se Fakta-
ruta) och används som en del i diagnos-
tik, utredning och uppföljning av be-
handlingsresultat. I SBUs nyligen publi-
cerade rapport »Behandling av ångest-
syndrom« [3] skrivs om Y-BOCS att
»skalans känslighet för förändring är
god och den anses som ’the golden stan-
dard’. Skalan har använts i flertalet läke-
medelsstudier sedan 1990 och på senare
år även i psykologiska studier.« Y-BOCS
är utan jämförelse det mest använda
formuläret för tvångssyndrom såväl i
Sverige som internationellt. 

Till skalan hör en symtomchecklista
med exempel på omkring 60 tvångstan-
kar eller tvångshandlingar. Syftet med
checklistan är att kartlägga vilka typer
av tvångstankar som den sjuke har. Un-
der rubriken »Sexuella tvångstankar«
frågas efter fyra olika typer av vanliga
sexuella tvångstankar: »Förbjudna eller
perversa sexuella tankar, inre bilder
eller impulser«, »Innehållet involverar
barn och/eller incest«, »Innehållet in-
volverar homosexualitet« samt »Sexu-
ellt beteende gentemot andra (aggres-
siv)«. 

Hela ärendet utgår alltså från den
tredje typen av sexuella tvångstankar,
»Innehållet involverar homosexualitet«. 

HomOs kritik. I informationsbrevet från
HomO till de psykiatriska klinikerna
står följande: »Enligt HomOs uppfatt-
ning är användandet av formuläret pro-
blematiskt. De frågor som ställs kring
tvångstankar generellt rör sådant som
vår kultur, och därigenom vår lagstift-
ning, kommit att betrakta som starkt
oönskat eller straffbart. Sådant som in-
ledningsvis tas upp i formuläret är ex-
empelvis frågor kring tankar på att ska-
da sig själv och andra, stjäla, obscenite-
ter, smuts och bakterier. Till detta läggs
sedan en fråga om just homosexualitet.«
[1] 

Huvudproblemet och den missupp-
fattning som enligt vår mening ligger till
grund för hela ärendet är att det helt en-
kelt inte är sant att det »till detta läggs
sedan en fråga om just homosexualitet«.
Det frågan handlar om är tvångstankar
om homosexualitet, och det är denna
helt avgörande skillnad som HomO inte
har beaktat. Y-BOCS är inte ett formulär

som frågar efter typ av sexuell läggning
utan typ av tvångstankar och tvångs-
handlingar. Utan denna grundförståelse
blir enligt vår mening varje diskussion
om enskilda formuleringar i formuläret
helt förvrängd. 

Att homosexualitet på alla tänkbara sätt
är likvärdigt med heterosexualitet är
lika självklart för oss som det är för
HomO. Vår mening är dessutom att det
inte finns något i utformningen av Y-
BOCS eller i de vetenskapliga artiklar
som beskriver formuläret som skulle in-
dikera någon annan värdering än den
som HomO och vi delar. 

Individer som drabbas av tvångssyn-
drom utvecklar ofta tvångstankar med
för dem oönskade, skrämmande eller ob-
scena teman. Tvångstankar är därför
inte någon fristad från de fördomar som
finns i det samhälle som omger den
tvångsdrabbade. En inte helt ovanlig
tvångstanke är t ex »Nu skakade jag
hand med den svarte mannen som säkert
hade ett sår på handen, så nu blev jag sä-
kert HIV-smittad!« En sexuell tvångs-
tanke kan vara »Nu tittade jag ju på den
där killen i duschen, jag är nog bög!« 

En individ med tvångssyndrom får en
sådan tvångstanke, blir ångestfylld och
utför tvångshandlingar (s k ritualer) för
att neutralisera ångesten. Med Y-BOCS
försöker man fånga upp denna proble-
matik för att kunna diagnostisera och
lägga grund för korrekt behandling och
därmed minskat lidande och sjukdom.
Ingenstans i denna process av psykia-
trisk diagnostik med hjälp av detta for-
mulär ger man, menar vi, uttryck för en
åsikt eller ett vetenskapligt ställnings-
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Sedan juni 2005 riskerar
psykiatrer som använder
det s k Y-BOCS-formuläret
– som mäter svårighetsgra-
den av tvångssyndrom – att
åtalas av HomO för diskri-
minering vad gäller sexuell
läggning. Konsekvensen
kan bli försämrad diagnos-
tik och behandling av en
grupp patienter, dvs de
med tvångssyndrom, som
redan idag får gå alldeles
för länge utan att få rätt
diagnos och behandling.

Vad är tvångssyndrom? 
Tvångssyndrom (obsessive compulsive
disorder, OCD) karakteriseras av att en
tanke med ett för personen obehagligt
innehåll väcker starkt obehag. Personen
med tvångssyndrom försöker hantera
obehaget genom »ritualer« som syftar till
att neutralisera ångesten. Vanligt före-
kommande är tvångstankar om att skada
någon annan, att bli nedsmutsad eller att
bli smittad av sjukdom. Den drabbade
har insikt i det orimliga i tankarna och ri-
tualerna, vilket i sin tur ofta leder till
stark skam och att personen gör allt för
att dölja sitt tillstånd. 



tagande som värderar homosexualitet
annorlunda än heterosexualitet (vilket
HomO hävdar). 

En annan del i HomOs kritik är att check-
listan inte innehåller frågor om hetero-
sexuella tvångstankar. I ett brev till So-
cialstyrelsen skriver HomO: »Det fak-
tum att formuläret endast tar upp frågan
om tvångstankar kring homosexuella
beteenden (och inte heterosexuella) vi-
sar på ett angreppssätt som genomsyras
av heteronormativ utgångspunkt.« [4] 

Begreppet heteronormativitet kom-
mer från den akademiska tradition som
inrymmer bl a genusforskning och
queerteori. En definition finner man
t ex hos professor Tiina Rosenberg [5]:
»Heteronormativitet är enkelt uttryckt
antagandet att alla är heterosexuella och
att det naturliga sättet att leva är hetero-
sexuellt. Med begreppet heteronormati-
vitet åsyftas i forskningssammanhang
de institutioner, strukturer, relationer
och handlingar som vidmakthåller hete-
rosexualitet som något enhetligt, natur-
ligt och allomfattande.«  

Det är inte svårt att instämma i att
samhället i stort, liksom mycket av ut-
bildning och forskning, genomsyras av
»antagandet att alla är heterosexuella
och att det naturliga sättet att leva är he-
terosexuellt«. En kritisk analys av hete-
ronormativitet i psykologutbildningen,
skriven av en av oss (JB), finns i antolo-
gin »I den akademiska garderoben« [6].
Sannolikt genomsyras även en del av be-
mötandet av homo- och bisexuella pati-
enter inom psykiatrin av ett heteronor-
mativt förhållningssätt, och detta är gi-
vetvis mycket viktigt att bemöta och för-
söka förändra. 

Är då inte Y-BOCS heteronormativ? Den-
na fråga skulle enligt vår uppfattning
kunna besvaras med ja endast om det
vore så att tvångstankar om hetero-
sexualitet var vanligt förekommande
men inte togs upp i formuläret. Att en-
dast tvångstankar om homosexualitet
tas upp i Y-BOCS, och inte tvångstankar
om heterosexualitet, beror dock på att
man i forskningen om tvångstankars art
och frekvens inte funnit vanligt före-
kommande exempel på tvångstankar
om heterosexualitet, medan tvångstan-
kar om homosexualitet är relativt van-
ligt förekommande. 

Tvångstankar om homosexualitet är
med andra ord vanliga hos heterosexu-
ella patienter med tvångssyndrom, och
vi har vid vår enhet behandlat ett flertal
patienter med just detta symtom. 

Vi har dock aldrig i utredning eller be-
handling haft en homosexuell patient

med tvångstankar om heterosexualitet
(dvs att tanken att eventuellt vara hete-
rosexuell skulle väcka stark ångest och
följas av handikappande ritualer). Däre-
mot har vi behandlat homosexuella pati-
enter med andra typer av tvångstankar,
t ex det allra vanligaste temat – smuts
och smitta. 

Enligt den forskningslitteratur vi har
översikt över finns inte heller homo-
sexuella patienter med just tvångstan-
kar om heterosexualitet beskrivna. 

Man kan utifrån detta givetvis inte
utesluta att det faktiskt finns homo-
sexuella patienter med tvångstankar om
heterosexualitet. Baserat på det man vet
om tvångstankars natur finns det dock
starka skäl att betvivla att detta feno-
men skulle förekomma. Skälet till att en
viss person utvecklar tvångstankar är ju
att temat för tankarna för honom eller
henne är motbjudande eller obscent till
den grad att det väcker stark ångest. 

Parar man denna psykiatriska kunskap
om tvångssyndrom med kunskap om
hur begreppet heteronormativitet an-
vänds blir det också lättare att förstå
varför tvångstankar om heterosexuali-
tet sannolikt är sällsynta eller icke före-
kommande hos homosexuella patienter.
I ett heteronormativt samhälle är ju ut-
sikten att vara heterosexuell inte något
negativt, motbjudande eller obscent. 

Begreppet heteronormativitet skulle
alltså snarare kunna kasta ljus över var-
för personer drabbade av tvångssyn-
drom får tvångstankar om att vara
homo- men inte heterosexuella. Av ett
samhälle som »vidmakthåller hetero-
sexualitet som något enhetligt, naturligt
och allomfattande» [5] skulle man inte
förvänta sig just denna effekt på perso-
ner drabbade av tvångstankar? 

Frågan om tvångstankar om homo-
sexualitet i Y-BOCS finns alltså med för
att fånga upp ett fenomen som skulle
kunna sägas vara en effekt av ett hetero-
normativt samhälle. Det är dock orim-
ligt, hävdar vi, att säga att frågan, och
därmed formuläret, i sig skulle vara he-
teronormativ.  

Är formuläret i sig diskriminerande och
kränkande? Hela diskussionen om Y-
BOCS kan enligt vår mening delas upp i
huvudsakligen två skilda frågeställnin-
gar:  
1. Kan Y-BOCS och dess fråga kring

tvångstankar om homosexualitet i
sig anses vara diskriminerande eller
kränkande? 

2. Kan Y-BOCS och dess fråga kring
tvångstankar om homosexualitet an-
ses vara potentiellt diskriminerande

eller kränkande för enskilda homo-
sexuella patienter om den inte ställs
inom en professionell ram? 

Den första frågan menar vi alltså kan
besvaras med ett tydligt nej, medan den
andra sannolikt kan besvaras med ett ja.
Med »professionell ram« menar vi att
patienten har rätt att få veta syftet med
den psykiatriska utredningen, inklusive
alla ingående formulär. När det gäller Y-
BOCS är det särskilt viktigt att patien-
ten får beskrivet för sig vad tvångssyn-
drom och därmed tvångstankar och
tvångshandlingar är. Med en patient
som är homosexuell är det rimligen av
särskild vikt att förklara distinktionen
mellan tvångstankar och verklig sexuell
läggning samt att Y-BOCS intresserar
sig för endast det första och ej det sena-
re (och att det därför inte handlar om en
patologisering av homosexualitet).

Det är mycket möjligt att det finns
brister i denna professionella ram vid
olika psykiatriska verksamheter och
därmed ett skäl för översyn av rutiner
och informationsinsatser. En välfunnen
uppmaning finns i Socialstyrelsens för-
slag till informationsbrev till verksam-
hetschefer för psykiatriska kliniker:  

»Socialstyrelsen [vill] uppmärksamma
de psykiatriska verksamheterna på att
frågor som gäller eventuella tvångstan-
kar kring sexualitet skall hanteras med
stor varsamhet. Socialstyrelsen vill fram-
hålla vikten av att patienten förstår syf-
tet med frågorna och att de ställs så att de
inte kan uppfattas som diskriminerande
eller på annat sätt kränkande.« [7]

Konsekvenser av ett förbud. Då HomO
hävdar att formuläret i sig är diskrimi-
nerande och kränkande aviserar myn-
digheten i sitt informationsbrev att åtal
kan bli aktuellt för den som använder Y-
BOCS. För oss som arbetar med Y-BOCS
såväl kliniskt som i forskning skulle det
få betydande negativa konsekvenser om
psykiatrin i Sverige skulle följa HomOs
uppmaning att inte använda formuläret.
Då Y-BOCS är »gyllene standard« inom
internationell forskning om tvångssyn-
drom kan man fråga sig om det skulle
kunna bedrivas någon högkvalitativ
forskning kring tvångssyndrom i Sveri-
ge med »förbud« mot skalan. 

Inget talar för att Y-BOCS kommer att
sluta användas internationellt inom
överskådlig tid. Vi har talat med in-
hemska och internationella experter i
denna fråga, och även kort beskrivit
ärendet i American Journal of Psychiat-
ry [8], och har hittills inte funnit någon
som delat HomOs ståndpunkt.    

Konsekvensen av ett »förbud« mot
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det mest använda formuläret för tvångs-
syndrom kan mycket väl bli försämrad
diagnostik och behandling av en grupp
patienter som redan idag får gå alldeles
för länge utan att få rätt diagnos och
därmed rätt behandling. Den situatio-
nen skulle inte gynna någon patient,
vare sig homo-, bi- eller heterosexuell. 

■ Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Inga uppgivna.
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Behov av fortsatt strukturrationalisering av akutvården
Mina gamla vänner Stig Bengmark och
Johannes Järhult debatterar vänteti-
derna vid akutmottagningarna och hur
dessa skall kunna kortas ner [1, 2]. Båda
för fram viktiga synpunkter på det even-
tuella behovet av strukturrationalise-
ring av akutsjukhusen. 

Bengmark menar att ett välbemannat
och välfungerande akutintag per län i
många fall kanske skulle vara tillräckligt
för att hålla väntetiderna nere: »Förlus-
ten av tid på väg till akutintag och om-
händertagande är försumbar, jämfört
med den tid som går åt sedan man väl
anlänt till akutintaget.« 

Järhult säger sig inte förstå vitsen
med den centralisering som Bengmark
saknar, eftersom de mindre sjukhusen
har »hyfsade väntetider«. Detta beror
enligt Järhult på att man på dessa sjuk-
hus har färre patienter per tidsenhet,
per doktor, per sjuksköterska och per
undersköterska. 

Detta är säkert helt riktigt, enligt min
uppfattning. Vad jag saknar i Järhults
inlägg är kostnadsaspekterna på detta.
De samlade sjukvårdskostnaderna rakar
som bekant i höjden beroende inte
minst på de medicinska framstegen,
som gör att vi läkare kan behandla allt
fler och allt äldre sjuka med allt mer so-
fistikerade och dyrbara metoder/läke-
medel. För att kunna erbjuda all denna
fina sjukvård måste vi spara pengar där
det går att spara.

Bengmark menar att vi har gjort för
mycket av dessa nödvändiga besparing-
ar med osthyvelsprincipen och att vi
har i gång för många akutmottagningar
med egna kirurgiska jourlinjer. Jag vill
belysa detta med hänvisning till en un-
dersökning som Bo Jordin, Göran Eng-
holm och Pia Fagerström på Socialsty-
relsen och jag gjorde mellan 1996 och
1998. 

Vi studerade belastningen på jourtid

under en tvåveckorsperiod i åtta län, så-
väl i primärvården som vid de 22 sjuk-
husen, varav 13 länsdelssjukhus. Jourtid
definierades som all tid utom 08.00–
17.00 måndag till fredag. Tiden för un-
dersökningen kan synas kort men om-
fattade dock ett befolkningsunderlag på
1,96 miljoner invånare. 

Studien, som redovisade bl a jourbe-
lastning, jourkostnader, patientvolymer
och besöksmönster, är publicerad i Lä-
kartidningen [3]. Ur detta stora material
skall här endast hämtas besöksfrekven-
ser och kostnader för jourverksamheten. 

Länssjukhusen rapporterade mellan 27
och 65 patienter – i medeltal 41 – per
kväll och natt, medan länsdelssjukhusen
rapporterade mellan 8 och 41 besök, i
medeltal 21. Ett sjukhus hade mindre än
tolv besök per kväll och natt. 

Trots denna låga besöksfrekvens hade
elva länsdelssjukhus jourverksamhet i
fyra specialiteter – varav dock ett hade
stängd operationsavdelning. Antalet ge-
nomförda operationer på de patienter
som lagts in under jourtiden var i vissa
fall så lågt som en operation var tredje
natt. 

Vi försökte också beräkna kostnader-
na för den totala jourverksamheten i
varje län. De beräknade kostnaderna ba-
serades delvis på schabloner som t ex
overheadkostnader. Kostnaderna för re-
spektive län varierade mellan omkring
40 miljoner och 140 miljoner kronor per
år. 

En försiktig beräkning av kostnaderna
för jourverksamheten vid länsdelssjuk-
hus gav en kostnad på minst ca 12 miljo-
ner kronor per år, vilket motsvarade
kostnaden för minst 20 specialistläkar-
tjänster eller 49 sjukskötersketjänster.

Denna studie bekräftar Järhults förkla-
ring till de korta väntetiderna vid mot-
tagningarna på de mindre sjukhusen.

Man har korta väntetider under jourtid
för att man har få patienter, dvs perso-
nalen skulle kunna ta emot fler patien-
ter under jourtid. Sjukhusets upptag-
ningsområde är emellertid för litet för
att antalet sökande under jourtid skulle
öka. För att kunna hålla denna goda ser-
vice har man i gång inte bara akutmot-
tagningens personal utan även opera-
tionsavdelningarna. 

En annan aspekt är kvaliteten på den
vård som ges. Om detta kan man säga
mycket, och Järhult har skrivit mycket
om det. Men om nu övning ger färdighet,
så kanske kvaliteten på vården blir bätt-
re om varje doktor får vara med om att
behandla ett större antal patienter.

En rationalisering av jourverksamheten
torde enligt vår analys kunna ge möjlig-
heter att frigöra resurser bl a till de stör-
re akutmottagningarna. Där skulle man
då kunna öka antalet personer som är
jour, framför allt läkare, och därmed
korta väntetiderna för de akut sjuka pa-
tienterna. 

Jag delar således Bengmarks uppfatt-
ning om bristen på strukturrationalise-
ringar i vården. Visserligen sker under
stor vånda kontinuerligt en viss rationa-
lisering, men enligt min uppfattning
sker det inte tillräckligt mycket och inte
tillräckligt snabbt.

Sven Dahlgren
professor emeritus, Uppsala

sven.dahlgren@bredband.net

REFERENSER

1. Bengmark S. Om akutintagseländet – sett
inifrån … Läkartidningen. 2006;103:2308-9.

2. Järhult J. Inget axiom att allt blir bättre bara för
att det centraliseras. Läkartidningen. 2006;103:
3303.

3. Dahlgren S, Engholm G, Fagerström P, Jordin B.
Kan nedläggning av lågutnyttjad jourverksamhet
öka vårdkvaliteten? Läkartidningen. 1999;96:
2732-9.


