
Telefonsamtal med Katarina Lagerstedt, chef för Socialstyrelsens tillsynsenhet i region nord20 september 2010
Vi hade vid tidpunkten för telefonsamtalet samlat på oss ett förhållandevis omfattande  
stöd  för  att  Socialstyrelsen  under  flera  år  förbisett  användningen  av  olagliga  
tvångsåtgärder i Sundsvall. Vi ville förstå hur Socialstyrelsen såg på sitt tillsynsuppdrag  
och hur man försvarade detta inom myndigheten. Samtalet,  som var just ett inofficiellt  
samtal och inte en intervju, spelades in med hemlig bandspelare. Kort innan samtalet hade  
rättspsykiatrin i  Sundsvall  fattat  beslut  om att  inte längre ta  emot nya patienter med  
självskadebeteende.

Sofia: Enligt vad vi har sett så är det inte så att de har försökt dölja att de faktiskt har använt sig av tvångshandskar under rätt så lång tid tillbaka. I ett beslut från 2003 så nämns tvångshandskarna, men det förs ingen diskussion om huruvida det är rätt eller fel [anmärkning: beslutet avser Rebecca och beskrivs på s. 134-138 i boken]. Men de nämns. Det har vi ju dels reagerat på, att man inte har problematiserat kring det när det faktiskt handlar om ett olagligt tvångsmedel. Men det var redan 2003. Och det tror jag att du sa, att jo, vi kände till att de använde det 2003 men då var det ett extremt fall och vi visade förståelse. För att ja, det kan behöva tillgripas i akuta lägen.
Katarina: Ja, alltså det var med den utgångspunkten, ja, nu kan jag inte med säkerhet säga exakt så, men jag vet ju hur vi har haft diskussionen att det finns ett par ... Det finns  ju ett par så svårt sjuka patienter i landet att det är svårt att hålla dem vid liv eller sådär med ... inom ... vi har ju en [ohörbart] om vi i något enstaka fall och som det beskrevs i den här situationen så hade vi förståelse för det då. Det ... Ja.
Sofia: Vi har sett flera sådana beslut, även från andra regioner inom Socialstyrelsen då. Det vi reagerade på i just det fallet från 2003 var att man inte problematiserade kring det. För det har man gjort i de andra besluten från andra regioner, så har man sagt att nej,  det  här  är  egentligen  inte  tillåtet,  men  efter  noggranna  psykiatriska  och  etiska överväganden så visar Socialstyrelsen förståelse. Och det gjorde man inte i det beslutet från 2003.
Katarina: Det är mycket möjligt tror jag att man har haft dialog med kliniken tidigare, men det kan inte jag svara på. […]
Sofia: Det vi dessutom har sett, för då ville vi ju titta på hur har den här kliniken rapp ...  Har de rapporterat kring det här med tvångshandskar, eller liksom hur ... Och då tittade vi ju på alla de här individrapporterna som kliniken har skickat under åren. Och vi har  sett att vid [åtta] tillfällen mellan 2003 och 2009, så skickade den här kliniken faktiskt in individrapporter där tvångshandskar nämndes.



Katarina: Okej ...
Sofia: Så vad vi undrar är ju ... Socialstyrelsen har ju på något sätt fått veta att de har använts.
Katarina: Mm ... Och där kan ju jag återigen alltså inte svara på riktigt vilken ... Alltså vad vi såg 2003. Är det samma patient eller är det många ... Alltså är det olika patienter...
Sofia: Vi kan se att 2008 så fick ni in fem stycken rapporter om tvångshandskar. Eller,  det var inte om tvångshandskar, för det handlade om isolering, men tvångshandskarna nämndes  i  beslutet.  Och enligt  vad  vi  har  kunnat  hitta  så  borde  det  röra  fyra  olika  patienter. Och det var bara under 2008. Så man kan inte säga att det var ett extremfall, på något sätt.
Katarina: Nej, och det är ju det som har blivit för uppenbart för oss mer när vi liksom här nu ... Jag kan ju inte alla detaljerna i den här granskningen så ...
Sofia: Men hur tror du att de här [åtta] individrapporterna har kunnat passera? För du har sagt till oss att alla individrapporter granskas av en handläggare.
Katarina: Ja, men det gör de ju. Och jag kan ju inte ... Alltså, jag vill inte spekulera i hur det kan ha passerat, jag kan bara konstatera att det borde vi ha reagerat på. Så att ... Det  är  ju,  tror  jag  som  jag  nämnde  till  dig,  också  att  det  vid  en  av  de  här verksamhetstillsynerna blev uppenbart för oss att de använder det här i väsentligt ökad grad  och att  vi  inte  hade  observerat  eller  tittat  på  det,  så  vi  har  anledning  att  vara självkritiska där så att säga. 
Sofia: Det gör ju att man förstår dem, på sätt och vis, för de har ju faktiskt informerat er upprepade gånger om att de har använt de här tvångshandskarna. De har använt det på  olika patienter och såhär, men ändå så reagerade ni inte förrän media plötsligt slog larm. Så det får ju en att förstå.
Katarina: Ja, fast den tolkningen skulle inte jag vilja göra. Vi har ju vårt ärende på gång och vi har ju haft det här, haft verksamhetstillsyn redan innan Kalla Fakta var där. Det som blev nytt för oss, som  Kalla Fakta presenterade för oss och som vi inte kände till tidigare, det är ju de här kontrakten som man använde sig av och som då får oss att  fundera på vad vi behöver titta på ur ett bredare perspektiv.
Sofia: Men både det här med kontrakten och på sätt och vis tvångshandskarna också, det var ju tack vare att några patienter själva slog larm till media. Jag undrar ju, om inte de  här patienterna själva hade reagerat då våren 2009, slagit larm till media, berättat om tvångshandskarna, som reagerade över det, som granskade det djupare och hittade de här kontrakten ... Hade användningen av tvångshandskar kunnat fortsätta än idag då?
Katarina: Jag kan ju inte ... Jag kan ju inte svara för varför man inte uppmärksammade det  i  de  här  granskningarna  tillbaka,  det  måste  jag  ju  naturligtvis  prata  med handläggarna om och framför allt, hur vi gör det framöver. Men det är klart, jag vill ju 



inte  tro  att  vi  skulle  titta  på  dem  på  ett  så  ett  så  översiktligt  sätt  att  otillåtna tvångsåtgärder används.
Sofia: Men det var det man gjorde under sju års tid. Eller sex. Men sen var det också ...  Sommaren 2009 så granskade ni ju två ärenden som avsåg långa isoleringar. Och där nämndes ju också tvångshandskar i ärendena kring de här patienterna. Och då togs det inte upp. Det minns du kanske ...
Katarina: Men där, men då är det ju så som jag har sagt till dig tidigare va, att det har ju  varit  ...  I  myndigheten  en  viss  förståelse  för  det  här,  de  här  svåra  fallen  där  man använder det  ...  Vid  granskningen blev det  uppenbart  för  oss att  man använde det  i  större utsträckningn än tidigare och då har ju vi  naturligtvis  utifrån det  vi  ser ställt andra krav på verksamheten. Och ... så här i efterhand kan man ju säga att ja, där borde vi ha förstått tidigare och inte liksom ... Vi har väl tillåtit oss att bli förda bakom ljuset eller inte varit, tittat på rätt saker när vi har granskat det här och så.
Sofia: För min tolkning blir lite att ni tog för givet att de här läkarna bara använder det i  extrema fall. Ni gick aldrig in och granskade det för ni tog det för givet och på så sätt ...
Katarina: Nja,  tog för givet  ...  Men vi  har ju haft  dialog med dem på kliniken sedan  tidigare. Jag vet att tidigare handläggare har haft det. Och jag kan inte svara exakt hur orden har fallit och varför man har valt att formulera sig på det sätt som man gjorde då innan jag var chef men, jag vet ju att det har varit en formdialog på kliniken.
Sofia: Det är bara så svårt och förstå hur ...
Katarina: Ja, visst. Det ... Det kan jag ju både förstå och hålla med om.
Sofia: För sedan kommer vi ju då till... När ni väl reagerade och ni lade det här förbudet  mot tvångshandskar och så, så ville ju inte, jo, de respekterade det på så sätt att så vitt jag förstår så använder de inga tvångshandskar idag, men de har samtidigt riktat kritik.  Och då så kom ni med ett beslut för ja, vad var det, någon månad ... Det var i juni, en kvinna då som hade gjort ett självmordsförsök och sådär, och då skriver ni i det här beslutet som heter 9.2- 4196/2010. Det har två diarienummer och det andra är 9.3.1-16759/2010. Har du det framme ifall det är så att du ville ha det ...? 
Katarina: Har jag skrivit på det här?
Sofia: Nej, Mats Löwgren står det här.
Katarina: Jag känner nämligen inte igen det alls.
Sofia: I  det  här  beslutet  så  bemöter  Socialstyrelsen  de  här  läkarnas  protester  mot beslutet  att  förbjuda  tvångshandskar  och  då  argumenterar  då  Socialstyrelsens handläggare  för  att  tvångshandskar  är  ett  brott  mot  regeringsformen,  alltså  att  det strider mot det skydd som regeringsformen ger mot påtvingat kroppsligt ingrepp, för att förtydliga liksom varför vi har givit det här beslutet mot tvånsgshandskar. Men det som 



blir väldigt konstigt tycker vi, det är att Socialstyrelsen argumenterar i det här beslutet  mot att ett brott mot svensk grundlag har begåtts. Samtidigt så väljer man då att inte  anmäla det till åklagarmyndigheten eller till HSAN?
Katarina: Men det här är väl ett fall som redan är anmält till HSAN, är det inte så?
Sofia: Ja, fast Socialstyrelsen har inte gjort det.
Katarina: Nej, men ...
Sofia: Och  Socialstyrelsen  är  ju  den  enda  till  exempel  som  kan  yrka  på  indragen legitimation. Och det handlar ju om läkare som faktiskt, jag vet inte hur du har uppfattat  det,  men  jag  uppfattar  det  som  att  de  faktiskt  inte  har  kunskap  om tvångvårdslagstiftningen.  Och de  visar  dessutom en viss  ovilja  att  följa  de  krav som Socialstyrelsen ställer.
Katarina: Alltså, nu kan ju inte jag gå och in, och vill inte göra det i just det här ärendet eftersom jag inte har sett det och dessutom delegerat beslutsrätten till Mats då va ... Men jag tänker såhär, och det har jag ju också uttalat till olika håll och kanter, alltså att det är  klart att jag är bekymrad över kliniken och hur de bedriver sin vård och den insikt, eller brist på insikt som jag tycker att jag ser ibland när man inte ... Alltså man tittar inte fullt ut  på  sin  egen  verksamhet  och  det  vi  har  sett  som  brister  i  övrigt,  det  här  med handskarna är ju bara en sak, vi har ju sett andra brister också som jag upplever att kliniken  skjuter  litegrann  ifrån  sig  eftersom  man  ...  Man  fokuserar  på  vår  brist  på förståelse när det gäller det här med handskarna. Sedan är min uppfattning den, att för att  man ska kunna bli  ifråntagen sin legitimation så tänker  jag att  det  krävs  ganska mycket  för  att  man ska  kunna  bli  av med  sin  legitimation.  Så  det  har  väl  inte  varit aktuellt  i  det här fallet.  Men man upplever det,  som jag har sagt till  dig tidigare,  vår första granskning har ju varit mer fokuserad på systemet, vi ser att det finns i system i hur man använder det här med ... Eller hur man bdriver sin vård så att säga och att det  inte är en enskild yrkesutövare som har brustit. Och det kan man ju ibland naturligtvis ...
Sofia: Precis,  för  det  blir  ju  väldigt  konstigt  när  ni  argumenterar  för  att  ett grundlagsbrott har begåtts, men ni tar inte reda på vem som har gjort detta ...
Katarina: Där har väl mera ... Vårt fokus har varit att tala om för kliniken att det här är otillåtet, det måste ni upphöra med. Att lägga det på en verksamhetsnivå och se till att  följa,  alltså  dels  att  man,  som  man  nu  har  gjort  va,  att  man  upphör  med  den  här  verksamheten. Att vårdgivaren själv har kvalitetssystem för att följa upp att man utför sina arbetsuppgifter på det sätt så att man bedriver vård på ett både patientsäkert och rättsäkert sätt och så vidare.
Sofia: Precis.  Men det som ändå skiljer  det  här  fallet  från kanske de flesta  fall  som Socialstyrelsen  hanterar,  det  är  att  ...  För  jag  tror  att  de  flesta  fall  som ni  hanterar handlar om oavsiktliga misstag, brister i kommunikation och sådana här saker. Men i det här fallet så är det ju faktiskt rent juridiskt ett brott och hade Socialstyrelsen hanterat det likadant om det hade varit en annan typ av brott? Låt säga till exempel att en läkare 



hade  misshandlat  en  patient?  Hade ni  sagt  det  då  också,  att  så  får  ni  inte  göra  och komma med konstruktiv kritik?
Katarina: Alltså det är ju ... Det är svårt att kommentera, den situationen har vi ju inte  riktigt varit i och jag tycker kanske inte att det är ... Nu har jag ju som sagt inte varit med i beslutet, de här besluten, så att jag kan svara på hur man riktigt har resonerat. Men det som  jag  ändå  tror  är  skillnaden  i  hanteringen  är  att  det  här  fallet  var  anmält  till ansvarsnämnden redan, och det är ju också anmält till polis och åklagare även om det nu kom  från  kliniken.  Sedan  kan  man  ju  naturligtvis  fundera  om  vi  skulle  ha  gjort  en anmälan också. Det är något som jag måste prata med de berörda om i så fall. Det är det skillnaden blir va, och det har vi nog valt ... Och sedan kan man fundera över om det är rätt eller fel naturligtvis. Är det så vi ska göra eller är det inte? Men många gånger så kan man ju, kanske inte många gånger, men man kan resonera på det sättet att om det här nu är anmält till HSAN och åklagare men då kan vi få rikta in oss på det som är vårt andra ansvar och ha en ytterligare en dimension som är viktig att få med. För det handlar ju inte bara om att den doktorn som fattade beslutet i det här fallet ska få sin påföljd för det här. Utan det handlar ju om förståelsen på klinken och alla de andra doktorerna också. Men vi kan också i många fall ha resonerat som så att, men vi tycker det här är allvarligt,  vi gör en tilläggsanmälan vi också. För att, där man man ju liksom resonera ...
Sofia: För som ombud för patienterna ... Anledningen till att ... För de ärenden som ligger i  HSAN  nu,  det  är  fyra  stycken.  Två  av  patienterna  är  försvarade  av  en  jurist,  de kontaktade  den här  juristen  själva.  De  andra  patienterna  är  vi  ombud  för.  Och hela anledningen till att vi blev tvungna att göra det var ju för att Socialstyrelsen inte gjorde någon anmälan. Vi gör detta ideellt och vi kan ju på sätt och vis känna att vi sitter och gör det arbete som Socialstyrelsen borde ha gjort.
Katarina: Men det är ju också, jag tycker inte att man kan polarisera på det sättet. Utan det är ju som jag säger det här med, å ena sidan kan man tänka vad har en enskild  yrkeutövare gjort eller som vi har haft, tydligare fokus på systemet och verksamheten och få verksamheten själv att vidta åtgärder. Inte bara i förhållande till om de har gjort rätt  eller  fel  så  att  säga,  men  när  det  gäller  just  de  här  besluten  så  måste  jag  ju naturligtvis prata med de berörda om hur de har resonerat, för det kan inte jag ...
Sofia: För jag förstår ju ledningsystemperspektivet, jag är sjuksköterska själv och jag vet  ju att man går runt med den här rädslan för att göra fel, så jag förstår det. Men det får  inte vara på bekostnad av patienternas faktiska trygghet i vården. För det är just det att tvångsvårdade patienter är ju en av de absolut mest utsatta grupperna och de är i så  jättestort  behov  av  Socialstyrelsens  insyn  och  kontroll.  För  det  är  bara  ni  som  kan försvara deras rättigeheter och så, för det klarar inte de själva de allra, allra flesta. Och vad vi då känner är att man har faktiskt tagit kanske vården i försvar mer än patienterna från  Socialstyrelsens  sida.  Jag  kan  ju  förstå  att  Socialstyrelsen  sitter  i  en jättekomplicerad  situation  för  att  ni  ska  både  ge  stöd  och  råd  till  vårdgivaren  och samtidigt  försvara patienterna.  Men i  det här fallet så är vår uppfattning att det har faktiskt skett på patienternas bekostnad. Och de enda som har ställt upp för patienterna,  det är vi.



Katarina: Jo, men alltså, jag kan fullt ut förstå det. Och ... Att ni funderar över de här besluten,  men eftersom jag  inte  själv  har  varit  involverad  i  vare  sig  besluten eller  i  diskussionen, så kan jag inte riktigt svara för det. Jag kan bara mer ur det här teoretiska  perspektivet se att vi kan välja en av två vägar så att säga och att det inte ... alltså att man ... Vilken väg man väljer är ju utifrån situationen och inte om det är en misshandel eller användning  av  tvångshandskar.  Det  är  inte  där  det  sitter,  utan  i  en  samlad helhetsbedömning, alltså utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Men jag ska ju prata med dem.
Sofia: Ja, jag tror det är viktigt som sagt att ni själva funderar över hur det har kunnat ...
Katarina: Ja, men absolut, visst är det så.
Sofia: För som sagt ... Även om vi nu är glada för att de här tjejerna som vi nu framför allt  jobbar med, inte kommer att behöva vara med om detta längre, så kommer ju läkarna fortsätta att bedriva tvångsvård på den kliniken. Så det är ju viktigt att man funderar över både om de här läkarna har den förmåga som krävs för att bedriva en god och omsorgsfull  vård i  enlighet  med lagstiftningen,  eller  hur  Socialstyrelsen  i  så  fall  ska kunna garantera att det här inte händer igen.
Katarina: Men i allt  det här är väl min bild och hållning den liksom att det här...  Vi  behöver lyfta blicken och se lite vidare än den här med tvångshandskarna som ju är allvarligt, det är det ju verkligen, men det gäller ju att inte fastna i användningen av de här  handskarna  eller  inte.  Kliniken  behöver  ju  själva  också  titta  på  ”Bedriver  vi tvångsvård  på ett  bra  sätt  i  övrigt?”.  För  där  har  vi  ju  sett  brister  också  i  hur  man använder sig av andra tvångsåtgärder och så. Så det kommer vi ju naturligtvis att följa.  Sedan när det gäller det här med om doktorerna är lämpliga eller inte, så tror jag inte att man kan säga generellt sätt att alla de här specialistkompetenta läkarna som finns på  RPK  är  olämpliga  till  yrket  i  så  mått  att  Socialstyrelsen  ska  öppna  ärende  för  att ifrågasätta legitimationsinnehavet. Men däremot är det tillsynens sak att titta på vilken vård bedrivs på det här stället, men handlar det väldigt mycket om att vårdgivaren själv  väljer den vård man bedriver på det här sättet. Har vi rätt personal på den här kliniken? Har vi några, alltså finns det brister i inställning och förhållningssätt hos personal, finns det saker som ...? Kliniken kan ju uppmärksamma saker de behöver jobba med också.
Sofia: Ja, jag håller med dig om det att kliniken har ett eget ansvar. Samtidigt så är det ju  precis det problemet vi har sett – de ser ju inte sina egna ... De ser ju inte själva ...
Katarina: Nej, och därför kommer vi följa det här också naturligtvis.
Sofia: Det  är  väl  det  vi  känner  att  vi  har  börjat  tvivla  på.  För  de har  fått  så många chanser, det har varit rätt så många beslut om det här med tvångsåtgärder och kliniken fortsätter att visa sin ovilja och liksom... Senast i det här pressmeddelandet de lade upp på sin hemsida nu angående intagningsstoppet. Det fortsätter, det finns den här oviljan och vi känner oss inte trygga med att de här läkarna fortsätter att bedriva tvångsvård.  Och vi undrar, hade det varit en annan typ av verksamhet, hade det varit en kirurgisk 



klinik där man plötsligt beslutat sig för att börja operera på ett sätt som inte har stöd i  lagstiftningen ... Hade Socialstyrelsen hanterat det på samma sätt?
Katarina: Ja, jag skulle nog vilja säga att inte gör vi skillnad på om det är psykiatri eller  somatik. Och jag kan förstå att ni känner er bekymrade kring kliniken. Vi delar ju den det  bekymret så att säga, men alltså den oron. För att vi kommer ju att fortfarande följa upp  kliniken och...  Och också ställa krav på de åtgärder som behöver vidtas.  Alltså att ha tummen i ögat så.
Sofia: Nej, men då tror jag att jag har kunnat få så mycket svar som jag har kunnat få. Så  hoppas jag att ni funderar vidare internt i så fall.
Katarina: Ja, men absolut, jomen självklart måste vi göra det. Vi har ju all anledning att  göra det, det kan jag hålla med om.


