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Remissvar Rapport från Bergwallkommissionen, SOU 2015:52
Svenska Psykiatriska Föreningen tackar för möjligheten att yttra sig över rubricerade remiss.
Svenska Psykiatriska Föreningen har tagit del av Bergwallkommissionens analys av såväl den
rättspsykiatriska vården som rättsväsendets handläggning av Sture Bergwall.
Vi delar kommissionens bedömning att gränser och ansvarsområden mellan den rättspsykiatriska
vården (läkare, psykoterapeuter) och rättsväsendet (polis, åklagare) i fallet Bergwall varit otydliga och
utsuddade och att man därmed har frångått normala rutiner för den rättspsykiatriska vården och
processrättsliga förfaranden. Den rättspsykiatriska vården har ett svårt och viktigt uppdrag. Arbetet
kan upplevas som utmanande och utsatt. Möjlighet till kunskapsutveckling och forskning inom
rättspsykiatrin behöver förstärkas. Nationella riktlinjer och vetenskapligt baserade vårdprogram
behöver tas fram då det saknas för de patientgrupper som vårdas inom den både slutna och öppna
rättspsykiatriska vården. En förstärkt kunskapsförsörjning inom rättspsykiatrin kan inte annat än
tillstyrkas och att det tillförs medel för detta. Möjligheter till en nationell samordning inom
rättspsykiatrin bör stärkas. Rättspsykiatrins kvalitetsregister (RättspsyK) som har en hög
täckningsgrad kan dessutom ge ett bra underlag till både förbättringsarbete och klinisk forskning.
Inom den rättspsykiatrin vården ska det finnas möjligheter till en second opinion. Särskilt angeläget är
detta med tanke på patienternas vanligtvis årslånga vårdtider. Likaså ska det finnas en transparens
inom vården, gärna i form av kollegiala revisioner eller Markörbaserad Journal Granskning. Den
senare kan ingå i det patientsäkerhetsarbete som redan påbörjats inom vården. Säters diagnoser och
bild av Bergwall blev aldrig granskad och ifrågasatt. Troligtvis hade en “second opinion” kunnat
påverka handläggandet av ärendet.
Det psykoterapeutiska arbete med bortträngda minnen, som skett i Bergwalls fall, har inte allmänt
omfattat arbetet inom svensk rättspsykiatri vid den aktuella tidsperioden. Gällande den farmakologiska
behandlingen av Bergwall bryterden mot rådande behandlingsprinciper som tillämpas inom
rättspsykiatriska enheter.
Avslutningsvis vill vi betona att landsting och regioner ges möjlighet till att utforma genomarbetade
utvecklings- och utbildningsprogram med samtliga medarbetarkategorier involverade. Detta i syfte att
främja vårdens kvalitet, säkerhet, transparens och att förhindra grupptänkande.
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