
Möte med Mårten Gerle,Medicinskt sakkunnig vid Socialstyrelsen12 december 2009
Mötet  ägde  rum cirka  en  vecka efter  kunskapshearingen  om självskadebeteende  (som  
beskrivs i  kapitlet ”Förbud av det förbjudna”). Ett halvår tidigare hade vi haft ett möte  
med Anders Printz och Mårten Gerle på Socialstyrelsen för att diskutera vården av kvinnor  
inom rättspsykiatrin, som vi då främst var kritiska till på ett principiellt plan. Mårten Gerle  
hade lovat att granska vården av kvinnor inom rättspsykiatrin under sommaren och sedan  
återkoppla till  oss,  vilket  han aldrig gjorde.  Detta,  samt att  Socialstyrelsen inte agerat  
kring de olagliga tvångshandskarna, konfronterade vi Mårten Gerle med under hearingen.  
Vi fick då erbjudande om ett möte på vår hemort en vecka senare. Samtalet, som var just  
ett inofficiellt samtal och inte en intervju, spelades in med hemlig bandspelare.

Sofia: Kan du inte börja berätta lite mer om det arbete som har skett det sista halvåret?  Vilka kliniker har du besökt och …?
Mårten: Jaså det. Som ni vet … Det som jag sa och det vet ni ju nu det var ju att de här  tvångsrapporterna visar ju på lite konstigheter som … Och sen har man ju gjort … då från regeringen  sida  sagt  att  man  skulle  alltså  egentligen  då  typ  brännmärka  olagliga tvångsåtgärder.  Sedan  svängde  departementet  och  så  blev  det  istället  att  vi  skulle beskriva vilka mandat man tillät ungefär. Och den kom ju då … det kokte ner till någon,  alltså en utbildningssatsning som jag inte vet vem som ska sköta men …
Sofia: Så det har alltså inte kommit igång än?
Mårten: Nej,  det  är  …  Det  är  ett  projekt  då  som  ska  redovisas  och  det  har halvtidsredovisats  i  höst  nu  och  jag  är  med  i  en  grupp,  men  den  består  alltså  av tillsynsmänniskor,  jurister  och  läkare,  någon  från  varje  till…  från  de  sex tillsynsregionerna.  Och  vilken … Eh … Vad  man har  gjort  i  den hittills  det  är  att  vi  började med att alla hade skickat in vad man hade sett vid besök i verksamheten, eller  vid då vid tillsynsbesök. Och det var ju … alltså [ohörbart] allt elände som man kunde hitta på ute i vården. Men det var också med utgångspunkt i det då, alltså det här väldigt stenhårda att … rätten till autonomi, rätten till integritet, alltså att … Tvångsvård i sig är ett frihetsberövande som är då blir särskilt tydligt när man direkt utövar tvång. Men det  räcker att man är inskriven för tvångsvård för att man ska betraktas som frihetsberövad. Och det är alltså enda gången som man kan … Det står ju också i grundlagen att man bara kan bli frihetsberövad är med stöd av lag. Och det här är den enda lagen, det finns ju  andra  lagar  som  tillåter  att  man  låser  in  folk,  till  exempel  LVU  och  LVM  eller smittskyddslag, men … Här är det ju frågan om att man dessutom ger behandling under tvång,  och  det  finns  bara  i  de  här  tvångslagarna.  Nej,  men  då  beskrevs  …  eller diskuterades  de  här  mer  …  ramarna  för  det  hela  alltså  ...  Förbud  mot  att  inneha 



mobiltelefoner,  inpasseringskontroller med metallbågar och sådant som alltså inte är tillåtet, men frågan är då …[Diskussion om en ny dom som i praktiken gav rättspsykiatrin i Växjö rätt att förbjuda  
patienterna att inneha mobiltelefoner och att använda datorer]
Mårten: Men sedan är det ju glidande då vad som är någon form av rutin på en enhet, och det är väl de här handskarna då … Men … Det jag hör i vården är alltså en inställning  som inte gäller den typen av tvångsåtgärder utan allmänt, att ni på Socialstyrelsen måste ju inse det omöjliga i att man kan göra en personlig undersökning efter bältesläggning efter fyra timmar. Så säger man i Norrbotten, alltså det är tjugo mil till  Gällivare där bakjouren finns och sådant där va, vi kan inte… Utan vi gör på vårt sätt. Då … Tillsynens inställning är absolut: Detta krävs, annars får man inte bedriva den här vården. Det är nog någonting som man måste hålla fast vid, även om jag inser … Socialstyrelsens tillsyn  har  en  väldigt  stark  känsla  för  detta  med  integritets-  och frihetsbegränsning  i  varje detalj, och därför så ska det vara reglerat och det ska skötas och sedan vet jag att man i  något enstaka fall  efter upprepade sådana här rapporter om framför allt avskiljning/ isolering har sagt att man, det är inte tillåtet, men man förstår situationen. Man kan … Det är lite en sådan känsla, kan jag se. Och … det man anar är ett visst mönster då, att det  är vissa grupper som drabbas av detta. Tittar man på tvångsvården idag … Jag var på Karsudden nyss.  Jag kommer ihåg att  när det  byggdes på sextiotalet  så kallades det sjukhuset för psykopatsjukhus, för det var alltså där man skulle ha dömda. Och numera finns det ju inte psykopater inom rättspsykiatrin, för de sitter ju i kriminalvården. Utan det  är  ju  till  väldigt  stor  del  personer  med  psykoser  och  missbruk,  och  när  de rehabiliteras och när de går igenom vissa program … Det är inte så dramatiskt kanske … Det är dem som … drar nytta av det ... Det finns ju den här mindre gruppen med … Inom  rättspsykiatri då de här Aspergerspersonerna som är dömda, men det finns ju också den här gruppen som inte är dömda, som … Just på Karsudden hade de en situation där de sa  att  vi  har  ingen  annan,  det  finns  ingen annan,  vi  kan inte  ha  någon  annan  lösning, samtidigt  som  vi  funderade  på  i  den  psykiatriska  kommitté  som  kom  2001  med betänkandet … psykansvarskommittén som det hette. [Prat om gruppen patienter med Aspergers syndrom, som enligt Mårten Gerle har lätt att  
fastna inom rättspsykiatrin under mycket lång tid p.g.a. utebliven förbättring]
Mårten: Nej, men förutom det här så var det ju då en katalog över olika åtgärder som man hade sett, alltså skyddshandskar, hjälmar, visir, gipsning … ehm … olika typer av bältesläggning,  handklovar,  ehm … ja … Då finns det ju ingen rörlighet kvar.  Det här  gjorde ju då att vi sa på NU- enheten i våras redan, att vi ville undersöka alltså hur vi gör,  alltså, hur kunde man ge vägledning åt vården för att förbättras. Uppmanade av er och av  en  massa mammor som har  ringt  om sina  medelålders  söner  som sitter  inne  på tionde och tjugonde året och som aldrig kommer ut, så … Jag har inte varit på så många ställen, men jag har varit på, i Sala på en rättspsykiatrisk klinik och så har jag varit i  Sundsvall. Och sen har jag varit i Piteå, Öjebyns sjukhus, och så har jag varit på Säter och på Karsudden och … Det är något ställe som jag har glömt just nu. Och jag har inte varit  systematisk på alla de här ställena, men … Jag har haft väldigt mycket diskussion med omvårdnadspersonal. För att jag har gjort vissa iakttagelser som jag … alltså som jag 



tycker  är  väldigt  centrala.  Det  handlar  ju  mycket  om  det  här  med  hur  vården  är organiserad, alltså att den inte passar för de här grupperna. Ehm … Det gäller ju framför allt de här Asperger. När det gäller självskadebeteende så … så … Jag var ju i Sundsvall  precis när man bytte …
Sofia: Den här egna avdelningen?
Mårten: Ja.  Och  de  var  ju  …  Kan  jag  väl  uppfatta  det,  väldigt  störda  av  all  uppmärksamhet.
Sofia: Det förstår vi.
Mårten: Vi styrs av media sa de.
Sofia: Och  det  kan  vi  väl  tycka  att  det  är  tråkigt,  att  man  väljer  att  satsa  på självskadepatienterna  för  medias  skull  och  inte  för  patienternas.  Att  man  väljer  att  anpassa miljön för medias skull och inte för att det faktiskt …
Mårten: Men sedan … jag var ju på den avdelning som de skulle flytta till … och det … det var ju både bra och dåliga tankar jag fick. Det ena var ju att man inte trodde på det.
Sofia: Precis.
Mårten: Och … det  finns  väl  bak historiskt  att  sådana enheter har  spårat  ut  väldigt mycket. Jag vet inte, ni är för unga för det, men …[Diskussion  om en gammal  ätstörningsavdelning i  Lund och  huruvida  det  är  bra eller  
dåligt att vårda självskadepatienter tillsammans.]
Mårten: Alltså, det kan jag väl säga, att vårdinsatserna alltså förutom … Man pratar ju  om beteendeförändring. På de flesta ställen menar man med det morot och piska. Medan man på något ställe betonar att  piskan har ingen funktion,  det är  moroten … och så  pratar man om det här med teckenekonomi och så va, hur man stödjer, och det kan vara att [ohörbart] då, som lönar sig. Men vårdtanken är ändå på något vis att man har makt över den här personen och att som vi säger att ansvaret läggs mycket på den enskilde.  Både att sköta sig och liksom stå för någon form av framgång. Och det … Alltså jag hade  inte någon känsla av att det fanns särskilt mycket av psykologisk behandling.
Sofia: Nej, det har inte vi heller fått bilden av. Men det är ju vad som framgår väldigt  mycket  på  hemsidan,  där  står  det  väldigt  fint  om  behandling  och  sådär  men  av patienternas vittnesmål har de inte fått så mycket.
Mårten: Nej, det jag förstod var alltså att man hade psykologer som nog inte hörde till  avdelningen, utan de hade någon grupp på kliniken. Och de kunde alltså ha … samtal,  men det var inte … det var ingen behandling ... Strukturerad och det var framför allt … Det var absolut ingen DBT eller så. Och problemet är … Det är väldigt svårt och risken är  att det finns grupper där de inte klarar ut det.



[Mårten  Gerle  pratar  om  att  det  hade  varit  intressant  att  åka  till  rättspsykiatrin  i  
Sundsvall igen och granska vårdinnehållet]
Sofia: Har du träffat LPT- patienter på andra rättspsykiatriska kliniker när du har varit runt, eller …?
Mårten: Ja. Växjö. Fast … Jag erbjöd mig inte att träffa personal eller att se avdelningen eller patienter … Och … Var det ni som sade det, eller vem var det som sa det, det här med att Växjö sa att sedan det brann har de inte haft tid till något innehåll …?
Sofia: Det är inte vi.
Mårten: Då är det … Då kan det ha varit någon annan uppgiftslämnare. Men alltså, de uttalar sig så att efter det med branden så har allting handlat om yttre säkerhet. Det är ju oerhört säkerhetsinriktat.
Sofia: Ja, och det har ju varit mycket i media om personalens inställning till det.
Mårten: Ja, just det, det var ju … Var det någon av era medlemmar som var med i något tv-program från Växjö …
Sofia: Ja, vi har haft kontakt med ett par patienter från Växjö.
Mårten: Jag tror att det var det här Kalla Fakta.
Sofia: Ja, dem har vi haft kontakt med.
Mårten: Ja, det var där du var med i någon morgonsoffa på grund av …
Sofia: Ja, precis. Båda tjejerna som vårdades i Växjö och som var med i Kalla Fakta har vi pratat med. Och vi har ju även en tjej som var med i den branden 2003, som vi har  kontakt med.
Mårten: Ja, och det var ju det. Och sedan vet jag att det inte är så på Karsudden, Sala har bara rättspsykpatienter, Säter har ju en del LPT … Och det är ju svårt, för de är ju en  vanlig  avdelning  eller  en  vanlig  klinik  för  Dalarna.  Dalarna  har  väldigt  få slutenvårdsplatser i övrigt. Så de har väl en del … [Diskussion om hur en specialistenhet för självskadepatienter hade kunnat se ut]
Mårten: Har ni hört talas om någon som har haft handklovar?
Sofia: Nej, vi har inte varit i kontakt med någon. 
Thérèse: Nej, inte nu, men vi vet ju, vi har ju haft kontakt med någon som har haft det  tidigare …



Mårten: Det här är två år gammal information.
Sofia: Ja, alltså i transporter och så …
Mårten: Nej, på avdelningen. Det är alltså någon som var isolerad med handklovar på ryggen, alltså händerna var bojade.
Sofia: Nej, det har vi inte … Vet du vilken klinik det var på?
Mårten: Ja, vi nämnde det nyss …
Sofia: Växjö?
Mårten: Ja. 


