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debatt och brev

tiskt man får leva med. I ett samhälle
kommer det alltid att finnas människor
som vare sig de är psykiskt sjuka eller
inte aldrig fullt ut accepterar de spelreg-
ler som ett civiliserat samhälle måste ha
och som reglerar människors liv.

Grunewald har också fel när han säger
att personer som döms till tvångsvård
inte skulle underordna sig »ett auktori-
tärt beslut utan sanktioner av domstol
och chefspersoner«. Tvärtom är det vår
erfarenhet – vi som är mer eller mindre
dagligen i kontakt med detta problem
och som sitter i länsrätten med våra pa-
tienter – att majoriteten av de patienter
som dömts till fortsatt tvångsvård fak-
tiskt accepterar domslutet. 

Det är inte bara så att man avstår från
att överklaga domen, utan det är oftast så
att man faktiskt accepterar de villkor
som ställs – man kommer för att få sin
depåinjektion, för att hämta sina medici-
ner eller för att i övrigt följa de föreskrif-
ter som getts utan några sanktioner. 

Återigen finns det naturligtvis de som
inte accepterar domslutet och som mås-
te återintas för ytterligare en behand-
lingsperiod. Men jag vågar påstå för det
första att detta är en mycket liten grupp,
och för det andra att de faktiskt är svårt
psykiskt sjuka. Jag tror att det är väldigt
få medborgare i vårt land som skulle in-

vända mot den beskrivningen om man
hade tillgång till all information som vi
som vårdpersonal, anhöriga och dom-
stol har. 

Jag menar alltså att diskussionen om
tvång i öppenvård kommit att handla
om psykiatrins allmänna problematik,
och att tvånget i öppenvård fått en över-
determinerad innebörd. Jag är också
övertygad om att en bättre fungerande
psykiatri och socialtjänst – med samma
resurser som man har inom omsorgerna
– skulle minska behovet av tvångsvård
generellt sett. 

Men hur väl utbyggd och hur väl fun-
gerande en sådan vård än skulle vara är
jag övertygad om att det kommer att fin-
nas kvar ett behov av tvång i vården. Ing-
et samhälle klarar sig utan någon form
av social kontrollmekanism, och för en
begränsad grupp skulle tvång i öppen-
vård vara ytterligare en humanisering av
tvångsvården. 

I stället för att bli inlåst på en avdelning
kan patienten få vistas hemma under helt
annorlunda villkor än på en vårdavdel-
ning. Tvånget som det handlar om är fak-
tiskt väldigt begränsat till sin natur.

Ett förhållande som bekymrar mig i den
här typen av diskussioner är att den
idealbild som man lägger fram riskerar

att hindra inte bara utvecklingen mot
detta ideal. Det hindrar också utveck-
lingen mot en bättre ordning än den nu-
varande. I argumentationen för den
ideala ordningen offras en eller flera ge-
nerationer av personer som får stå ut
med en dålig ordning i väntan på att den
ideala ska infinna sig. 

Till saken hör ju att den ideala situa-
tionen aldrig infinner sig. Däremot kan
förhållanden bli väldigt bra – omsorgen
om de utvecklingsstörda i vårt land är
ett exempel på detta. 

Ett argument som ofta återkommer i
den här typen av diskussioner är att »pa-
tientens rättssäkerhet underordnas psy-
kiatrins resurser och inriktning« (Filipe
Costa, LT 43/2006, sidan 3298). Det
finns hos vissa debattörer en stark beto-
ning av rättssäkerheten och ett legalis-
tiskt synsätt på tvånget i vården. 

För mig är huvudfrågan inte patientens
rättssäkerhet utan i stället patientens
rätt till vård. Jag menar att rätten till
vård är överordnad rättssäkerhets-
aspekten. Men då måste naturligtvis
också vården och särskilt tvångsvården
vara av god kvalitet – och då krävs fak-
tiskt helt andra resurser än nu! 

■ Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Inga uppgivna.

Världsmöte om kulturell psykiatri i Stockholm nästa år
Den för cirka ett år sedan bildade Världs-
organisationen för kulturell psykiatri
(World Association of Cultural Psychia-
try – WACP) höll i slutet av september sin
första kongress i Kinas huvudstad Bei-
jing. Mer än 300 forskare och kliniskt
verksamma psykiatrer från hela världen
deltog i tre intensiva dagar med plenar-
sessioner, ett 60-tal parallella vetenskap-
liga symposier samt en posterutställning.

Utöver sedvanliga teman vid detta slags
sammankomster såsom migration, asyl-
processer, trauman och minoritetsfrågor
handlade flera symposier vid denna kon-
gress om religion och mental hälsa samt
om psykoterapi i ett kulturellt perspektiv.
Andra symposier berörde kvinnors situa-
tion inom den psykiatriska vården liksom
familjeterapi som en del av behandlingen
av patienter med mentala problem. Psy-
kiatriskt organisationsarbete och lagstift-
ning samt arbete mot diskriminering,
stigmatisering och tvångspsykiatri av-
handlades i flera symposier. Stort intres-
se tilldrog sig även teman som epidemio-

logi och diagnostiska kriterier sedda ur
ett kulturellt perspektiv. 

Kongressen kunde äga rum tack vare lo-
kala sponsorer och det organisationsarbe-
te som lagts ned av Institute of Mental
Health vid Beijings universitet. Bland övri-
ga evenemang kan noteras att deltagarna
bereddes möjlighet att besöka kulturellt
och historiskt intressanta platser i Kina. 

Initiativtagare till WACP är fyra interna-
tionellt kända kolleger inom ämnet –
professorerna Wen-Shing Tseng, USA
(nu president för organisationen), Gof-
fredo Bartocci, Italien (president elect),
Ronald Wintrob, USA, samt Jon Strelt-
zer, USA (sekreterare och kassör). Även
flera internationella organisationer
medverkade vid bildandet av WACP. De
mest kända är Society for Study of Psy-
chiatry and Culture (SSPC) samt World
Psychiatric Associations transkulturella
sektion. WACP har som syfte att bygga
upp en världsomfattande plattform för
utveckling av kulturell psykiatri inom
såväl klinik som forskning. Världskon-

gressen är bestämd att hållas vart tredje
år, och nästa gång hålls den i Italien år
2009.

Men redan nästa år, den 9–12 september,
blir Stockholm platsen för ett internatio-
nellt möte kring kulturell psykiatri, ar-
rangerat av SSPC och transkulturella
sektionen inom WPA. Temat är »Multi-
cultural dialogue in globalizing world«.
Lokal organisatör är Ersta Sköndal hög-
skola med professor Jan-Håkan Hans-
son som ordförande. Ytterligare infor-
mation kan fås via högskolans webbplats
‹www.esh.se›.

Vi hoppas att så många kolleger som
möjligt kan delta i konferensen, både
som deltagare och som föreläsare.
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