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Mitt framförande baserar sig på den gällande finska sinnessjuklagen (187/52).
De stadganden i lagen som bl.a. gäller tvångsvård ändrades år 1977 (521/77). I
Finland har en proposition till riksdagen med förslag till mentalvårdslag avlåtits
hösten 1989. I mitt framförande tangerar jag i vissa punkter också detta lagför-
slag.

Allmänt om mentalvården

Enligt den gällande lagstiftningen i Finland innefattar mentalvården förebyg-
gandet av sinnessjukdomar och andra mentala störningar samt undersökning,
vård och rehabilitering av personer som lider av dylika sjukdomar eller stör-
ningar. Psykiatrin är den specialitet inom medicinen som representerar special-
kunskapen inom mentalvården.

Liksom inom hälso- och sjukvården i allmänhet är den centrala frågan med tan-
ke på patientens rättssäkerhet också inom mentalvården att patienten får till-
räcklig och lämplig vård vid rätt tidpunkt och dessutom att hans självbestämman-
derätt respekteras i så hög grad som det bara är möjligt, med beaktande av både
patientens och andra personers säkerhet.

Inom den moderna medicinen är psykiska sjukdomar en grupp av sjukdomar
bland många andra. Psykiska sjukdomar skiljer sig från andra sjukdomar i att de
ofta anses skrämmande, skamliga och stigmatiserande. Detta leder till att mental-
vårdssystemet är tvunget att möta fördomar. Man försöker skingra de fördomar
som hänför sig till de psykiska sjukdomarna och förhindra att en patient „blir
stämplad" genom att integrera den tidigare relativt autonomiska psykiatriska
verksamheten i den övriga hälso- och sjukvården och genom att utveckla olika
former av öppenvård samt genom att klarlägga de mekanismer som styr mänskor-
nas relationer till varandra och de störningar som kan förekomma i dem.

Psykiatrin är ett område som utvecklas snabbt och där det, liksom inom så
många andra specialiteter inom medicinen, förekommer olika skolor. Detta inne-
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bär att alla psykiatrer inte är ense om de allmänna vårdregimen och sålunda inte
heller om vården av en enskild patient.

Olika psykiatriska patienter och olika patientgrupper har olika problem. Som
exempel kan jag nämna psykiskt sjuka utvecklingsstörda, dementa åldringar, de
som lider av kronisk schizofreni, psykiskt sjuka brottslingar och de som lider av
akut psykos. Alla dessa patienter måste behandlas på olika sätt. T.ex. när det gäl-
ler en dement åldring kan man bli tvungen att tillgripa fysiskt tvång och stänga in
patienten på ett sinnessjukhus av den anledningen att patienten på grund av sin
orolighet och sitt störande beteende inte kan skötas någon annanstans. I vården
av en patient med akut psykos kan man bli tvungen att tillgripa kemiskt tvång,
dvs. ge patienten läkemedel, för att lindra hans ångesttillstånd. Också när det gäl-
ler patienter i de nämnda grupperna kräver de olika behandlingar i sjukdomens
olika stadier.

Rättssäkerheten

Rättssäkerheten kan definieras som det skydd som rättssystemet ger en mänska
och hennes rättigheter. Åtminstone följande faktorer inverkar på hur väl en in-
divids rättigheter skyddas av rättssystemet i en viss stat: de rättigheter och skyl-
digheter en individ har mot andra individer och samfund enligt respektive rätts-
system och de medel med vilka individen kan uppnå sina lagliga rättigheter och
undvika sådant som inte hör till individens juridiska skyldigheter^.*

De centrala faktorerna när det gäller patienternas rättssäkerhet är att verksam-
heten får tillräckligt med resurser, närmast lokaler och personal, att öppenvården
och rehabiliteringen betonas och att verksamhetsformerna inom öppenvården ut-
vecklas, samtidigt som olika boendeformer understöds, samt att personalen får
utbildning och vidareutbildning.

Patienterna grips lätt av ångest i trånga utrymmen och gör varandra oroliga.
Om det är ont om personal eller om personalen har för låg utbildning är man
tvungen att låsa in patienter och isolera dem samt ge dem starka lugnande läke-
medel för att det i någon mån skall råda lugn och ordning.

Ända till senaste tider har psykiatrin haft relativt dålig framgång i konkurren-
sen om fördelningen av resurser jämfört med mera dramatiska områden, t.ex. ki-
rurgin med sina by pass-operationer och transplantationer samt vissa former av
cancerbehandling. Detta har troligen bl.a. berott på att mentalsjukdomarna förr
ansågs som mera skrämmande och skamliga än andra sjukdomar och denna tanke

*Siffrorna hänvisar till litteraturförteckningen.
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är väl inte helt främmande i dag heller. De psykiskt sjuka och deras anhöriga or-
kar ofta inte heller bevaka sina egna intressen2).

Inställningen till psykiska sjukdomar framgår tydligt bl.a. av det att jag inte kan
komma ihåg att någon patient under de 15 år som jag behandlat och avgjort kla-
gomål inom hälso- och sjukvården skulle ha klagat över att han undersökts för ut-
förligt då det har tagits blodprov och röntgenbilder eller utförts datortomografi-
undersökningar osv. Om en patient däremot har sänts till psykiatrisk konsultation
har detta i många fall gett upphov till klagomål då patienten har ansett att han då
åtminstone inte är tokig och ansett det kränkande att hans mentala hälsa över hu-
vud taget bedöms och psykets andel i hans besvär utreds.

Tvång

De grundläggande förutsättningarna för tvångsvård

Stadgandet i den finska sinnessjuklagen om de grundläggande förutsättningar-
na för tvångsvård innehåller följande:

„Oberoende av sin vilja kan på sinnessjukhus intagas endast person, av vars
uppförande eller övriga omständigheter framgår, att han på grund av sin sinnes-
sjukdom* är i behov av omedelbar sinnessjukvård eller är särskilt skadlig för sig
själv eller för andra." (16 a §, 521/77.)

Inom mentalsjukvården är tvång verksamhet där tvingande åtgärder vidtas,
dvs. tvång tillgrips, eller verksamhet där patientens vilja inte beaktas. Karakteris-
tiskt för tvångsvården är att den som tillgriper tvång förhindrar att patientens eg-
na önskemål och önskade handlingar uppfylls eller inte alls klarlägger patientens
önskemål och de önskade handlingar som följer av dem och handlar utgående
från sina egna värderingar4). I det följande använder jag begreppen „tvångsvård"
och „vård oberoende av patientens vilja" som parallella begrepp.

Enligt 37 § (521/77) sinnessjuklagen får „den som intagits på sinnessjukhus obe-
roende av sin vilja underkastas tvång endast i den mån sjukdomens behandling el-
ler den vårdades eller ock annan persons trygghet det oundgängligen kräver".

Vid en första genomläsning kan paragrafen t.o.m. låta bra med tanke på rätts-
säkerheten. En närmare granskning visar emellertid att ordalydelsen innehåller
många synnerligen relativa kriterier. Hurdant tvång behandlingen av en viss sjuk-

Förutsättningarna för vård oberoende av patientens vilja varierar från land till land.
Bl.a. i lagstiftningen i England, Holland, Belgien, Irland och Japan och i de flesta amerik-
anska delstater är förutsättningen för vård „mental störning". Begreppet „psykisk sjuk-
dom", som ingår i den gällande lagstiftningen i Sverige, har samma innebörd. I lagstiftning-
en i bl.a. Danmark, Norge och Israel samt ca 40 % av Amerikas delstater är den grund-
läggande förutsättningen för tvångsvård „mentalsjukdom".3)

29 Nordisk juristmøde
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dom „kräver" kan i vissa fall vara beroende av vilken uppfattning den vårdande
läkaren har, till vilken skola han råkar höra. På grund av vår allmänna livser-
farenhet kan var och en av oss ha olika uppfattning om vad „den vårdades eller
annan persons trygghet oundgängligen kräver". Det är ju som känt mycket svårt,
om inte omöjligt, att bedöma farlighet.

Olika slag av tvång
Tvång kan vara fysiskt tvång, t.ex. isolering,5) bältesläggning, elchocker, som

dock är synnerligen ovanliga. Nuförtiden ges elchocker endast vid ytterst svåra
psykotiska depressioner och vid s.k. katatonisk stupor i samband med schizofre-
ni, då de t.o.m. kan rädda liv. Behandlingen skall ges av en läkare och sker van-
ligen i narkos6). Tidigare kunde man också använda obligatoriska kalla bad för att
lugna ner en patient. I detta sammanhang kan det vara skäl att konstatera att lo-
botomi, som är bekant från berömda filmer, inte längre är aktuellt, och att psyko-
kirurgi åtminstone inte än så länge utövas i Finland.

Det kan också nämnas att det i Europarådets rekommendation (Nr R(83)2,
Legal protection of persons suffering from mental disorder placed as involuntary
patients) bl.a. förutsätts att de patienter som har intagits för vård oberoende av
sin vilja inte utsätts för sådana behandlingsformer som medför allvarlig risk för
hjärnskada eller personlighetsförändringar, om inte den behandlande läkaren an-
ser det vara nödvändigt och patienten, efter att ha fått kännedom om saken, har
givit sitt uttryckliga samtycke till att åtgärden vidtas.7)

Tvång kan också innebära kemiskt tvång, dvs. medicinering. Samtidigt med
medicineringen kan också fysiskt tvång användas. Då psykofarmaka kom ut på
marknaden i början av 1950-talet vände de helt upp och ned på den psykiatriska
vården. De läkemedel som används vid vård av patienter med psykiska symtom
kan delas in i tre huvudgrupper. De är 1) anxiolytika eller ångestdämpande läke-
medel, 2) antidepressiva läkemedel eller läkemedel mot depression och 3) neuro-
leptika, som botar och lindrar symtom i samband med schizofreni och andra psy-
koser. Neuroleptika påverkar transmittorerna i det centrala nervsystemet. Ett
psykotiskt ångesttillstånd löses upp då känslolivet dämpas och de psykomotoriska
funktionerna blir långsammare. Det kan konstateras att användningen av neuro-
leptika har förkortat sjukhusvården vid psykoser och ökat möjligheterna till öp-
penvård för dem som lider av schizofreni. Uppföljningsundersökningar har visat
att behovet av sjukhusvård minskat betydligt efter att dessa läkemedel togs i
bruk6).

Tvång kan innebära psykiskt tvång. Jag har hört berättas att en patient som ha-
de tagits in för tvångsvård på ett sinnessjukhus på sin tid fick rätt att röra sig fritt
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förutsatt att hon lät sterilisera sig. Det torde också vara fråga om ett slags tvång,
om en patient tvingas finna sig i att han hålls under uppsikt med hjälp av ett tv-
övervakningssystem".

Enligt § 38 (521/77) sinnessjuklagen „äger ansvarig läkare vid sinnessjukhus rätt
att granska eller låta granska samt innehålla på anstalten för observation eller
vård intagen persons ankommande brev och andra försändelser, om ordning eller
säkerhet oundgängligen anses påkalla detta eller om försändelsen förmodas inne-
hålla ämnen, vilka begagnas i berusande syfte eller för annat liknande ändamål.
Till tillsynsmyndigheterna riktade försändelser samt dessa myndigheters försän-
delser till person som befinner sig på anstalt skola likväl alltid frambefordras".

I praktiken tycks också den här paragrafen ge möjligheter till mycket olika
tolkningar i och med att den tillåter att patientens kontakter med den yttre värl-
den bryts och därmed att psykiskt våld används. Det har hänt att en ansvarig lä-
kare vid ett sinnessjukhus bl.a. ansett att han med stöd av denna paragraf hade
orsak att innehålla ett brev som medicinalstyrelsen sänt till en patient. I vissa fall
har den ansvarige läkaren likaså ansett sig ha rätt att öppna ett brev från tillsyns-
myndigheten till en patient och patientens brev till tillsynsmyndigheten. Då lagen
inte uttryckligen tar ställning till dessa frågor har också en dylik tolkning ansetts
möjlig, åtminstone av en icke-jurist.

Jag anser att ordet „ogranskade" bör fogas till det stadgande som kommer att
motsvara 38 § 2 mom. då lagen revideras.

Jag anser dessutom att en patients rätt att sända brev bör nämnas i lagen för att
patientens rättssäkerhet skall kunna säkerställas. Praxis har enligt min mening vi-
sat att denna rätt annars äventyras.

Diskussionen om tvång som ett medicinskt och juridiskt problem

Även om vård oberoende av patientens vilja kvantitativt utgör några promille
av hela vården av dem som lider av psykiska störningar, har den tydligt varit det
mest synliga psykiatriska tema i den offentliga diskussionen, såväl i Finland som
på andra håll8).

Den diskussion som förts om vård oberoende av patientens vilja kan närmast
komprimeras till två, sinsemellan motstridiga sätt att närma sig problemet.

Det medicinska sättet att närma sig problemet betonar att även om vård obe-
roende av patientens vilja är en beklaglig åtgärd i ytterst extrema situationer, är

Av den åsikten var också riksdagens biträdande justitieombudsman då hon behandlade
ett ärende som gällde tv-övervakningen vid Niuvanniemi sjukhus (ett sjukhus som närmast
är avsett för kriminalpatienter) (Bitr. JO 8.5.1989, Nr 1347).

*29 Nordisk juristmøde
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den i vissa fall oundviklig och syftar till att trygga att en liten grupp med patien-
ter, som lider av någon allvarlig mental störning* som väsentligt påverkar deras
sätt att godta och själv söka vård, får nödvändig vård och omvårdnad.

Det medicinska sättet att närma sig problemet godtar sålunda den s.k. parens
patriae läran, enligt vilken staten skall skydda sina medborgare i extrema situatio-
ner även utan deras tillstånd, på samma sätt som föräldrarna skyddar sina barn.

Enligt det sätt att närma sig problemet som betonar rättssäkerheten är psykiat-
risk sjukhusvård mot patientens vilja alltid en farlig och kränkande åtgärd, som
riktar sig mot en individs frihet. Somliga anser att detta sätt att närma sig proble-
met är absolut; ingen bör få vård mot sin vilja. Andra igen anser att vård obe-
roende av patientens vilja kan godtas med vissa restriktioner, men godkänner inte
den medicinska argumenteringen, enligt vilken behovet av vård är en tillräcklig
grund för vård oberoende av patientens vilja. Deras åsikt är att vård oberoende
av patientens vilja skall tillåtas endast om patienten är farlig8).

Finns det någon tillfredsställande lösning på problemet tvång inom psykiatrin?

Tvångsvården är ett av psykiatrins svåraste problem. Den är dock inte på långt
när ett problem enbart inom psykiatrin. Tvångsvården kan granskas åtminstone
från fyra perspektiv: från ett etisk-filosofiskt, juridiskt, samhällsvetenskapligt och
medicinsk-psykiatriskt perspektiv8). Mitt eget perspektiv är närmast „juridiskt"
med medicinska inslag, utan att jag för den skull skyr de etiska dragen.

Under senaste decennier har man gjort otaliga försök att finna gemensamma
internationella normer för tvångsvården**. Att man alltid är tvungen att komma
fram till en kompromiss mellan olika synpunkter tycks dock vara ett problem när
det gäller sådana försök. Beroende på synpunkten kan resultatet då uppfattas
som snedvridet eller felaktigt. Frågan om vård oberoende av patientens vilja är en
tvärvetenskaplig fråga. Alla de lösningsmodeller som ensidigt betonar endast ett
sätt att närma sig frågan är bristfälliga.

I de senaste internationella bedömningarna av tvångsvården återspeglas tre
centrala problem8),9):

I Finland mentalsjukdom
Jag anser att utarbetandet av Europarådets ovan nämnda rekommendation Nr R(83)

2 var ett betydande försök. I artikel 2 förutsätts uttryckligen att en läkare fastställer om pa-
tienten lider av en sådan „mental störning" (mental disorder) som kräver vård oberoende
av patientens vilja. Det förutsätts dessutom att läkaren ställer sin diagnos utgående från
strikta medicinska kriterier „Strictly in accordance with medical science". Efter långa dis-
kussioner blev den enda restriktionen att svårigheten att godta moraliska, sociala, politiska
eller andra värden som sådan inte skall betraktas som en mental störning enligt rekommen-
dationen.



Tvang og retssikkerhed inden for handicapforsorgen (mentalvården) 453

Myten om psykiatri utan sjukhusvård
Det faktum, att antalet patienter har minskat på sinnessjukhusen i industrilän-

derna, förenat med den antipsykiatriska inriktningens ideologiskt färgade teser,
enligt vilka mentalsjukdomarna endast är en myt och patienterna en produkt av
anstaltssystemet, och att man slipper alla mentalsjukdomar genom att upplösa an-
staltssystemet, har medfört vittutbredda feluppfattningar om det psykiatriska
vårdsystemets möjligheter och begränsningar. En kraftig åtstramning av förut-
sättningarna för tvångsvård har ändrat det psykiatriska vårdsystemet radikalt sär-
skilt i Förenta Staterna. I stället för problemet med anstalternas makt har det
uppkommit helt nya problem, t.ex. hemlösa psykiskt sjuka som stryker omkring
på gatorna10).

Farlighet - en vetenskapligt ohållbar grund

Som enda förutsättning för tvångsvård på mentala grunder är farlighet ett
ohållbart kriterium vetenskapligt sett. Inom psykiatrin kan man inte förutse far-
ligt beteende. Om farlighet tas fram som den enda tillräckliga förutsättningen i
lagstiftningen och vård och tvång helt isoleras från varandra, leder det till en
grym paradox i vissa extrema fall: patienten mister sin frihet, men får inte någon
som helst vård. På motsvarande sätt behåller de patienter som kan skötas på me-
dicinsk väg sin frihet, men råkar in på brottets väg och hamnar i fängelse eller dör
av någon sjukdom, eftersom de inte kan ta vara på sig själva („dying with their
rights on").

Lösningar som baserar sig på en ensidig ideologi

Man kan peka på brister både i psykiatrernas strävanden att utan juristers hjälp
få till stånd arrangemang som överensstämmer med patienternas intressen och ju-
risternas strävanden mot samma mål utan psykiatrernas hjälp.

Som ett exempel på det förstnämnda kan nämnas de brister i rättssäkerheten
som upptäcktes på de privata sinnessjukhusen i Japan på 1980-talet. På privata
vinstbringande sinnessjukhus sköttes besvärliga anhöriga och där var psykiatrerna
sålunda ett medel för maktutövningen. Internationella juristkommissionen ut-
arbetade en grundlig rapport om saken. Som ett exempel på det senare kan näm-
nas den s.k. Daes-rapporten år 1983, som har kritiserats starkt för sina fördomar
mot psykiatrin. Den utarbetades inom FN som ett principprogram för skyddande
av de psykiskt sjukas rättigheter. Den centrala aspekten i rapporten är att psyki-
atrisk tvångsvård kränker rättssäkerheten. Tvångsvård innebär i själva verket fri-
hetsberövande, vilket alltid är av ondo. Något vårdmässigt kriterium godtas inte



454 Paula Kokkonen

som grund för tvång i rapporten. Farlighet är den enda grunden för tillgripande
av tvång8).

Sinnessjukdom

Vid en närmare granskning visar sig de grundläggande förutsättningarna för
tvångsvård vara problematiska. Begreppet „sinnessjukdom"* definieras inte i la-
gen. I de handlingar som hänför sig till lagens beredning betonas det att sinnes-
sjukdom är en medicinsk sak, varför en diagnos är en grundläggande förut-
sättning för tvångsvården i Finland. I samma beredningstext hänförs sinnessjuk-
dom till begreppet „psykos". Begreppet „sinnessjukdom" hänförs också i dag
vanligen till detta begrepp inom psykiatrin. Psykos kännetecknas av störningar i
uppfattningen av verkligheten. I lagtexten ingår substantivformen „sinnessjuk-
dom" som en förutsättning. I yrkesjargongen betyder substantivet „psykos" och
adjektivet „psykotisk" två olika saker. Psykos är en psykisk störning, som har en
fastställd form och en viss tidsmässig längd.**

Med uttrycket „psykotisk" avses däremot en persons tillstånd vid en viss tid-
punkt. Uttrycket „sinnessjukdom", som används i lagen, hänvisar till ett mera
varaktigt och närmare definierat psykotiskt syndrom, psykos, och stöder sålunda
en snäv tolkning av begreppetu). Det är av väsentlig betydelse att psykosen sär-
skiljs från andra mentala störningar då beslut om tvångsvård fattas. Det faktum
att psykisk sjukdom utgör en förutsättning för tvångsvård enligt den svenska sin-
nesssjuklagen lär i någon mån ha gett upphov till missförstånd. Det påstås att de
finska myndigheterna har behandlat en person som om han hade varit otillräkne-
lig på grund av att samma person i Sverige har dömts till psykiatrisk vård som
psykopat, vilket alltså inte är möjligt enligt lagen i Finland.

I den medicinska litteraturen har begreppen „mentalsjukdom" och „andra
mentala störningar/psykiska störningar" tagits upp mycket ofta och man har trott
att „mentalsjukdom" är ett relativt klart begrepp, som inte medför några större
gränsdragningsproblem eller differentialdiagnostiska problem. Enligt min mening
tycks det dock inte vara så enkelt i praktiken12). Det finns vissa sjukdomstillstånd
som både experter inom psykiatrin och lekmän tycks vara eniga om, t.ex. sådana
fall då en person påstår att någon har installerat en manick i hans huvud med vars
hjälp hans tankar kan tydas och han får olika meddelanden.

Det tycks emellertid också finnas många sådana fall som lekmän anser vara en

Jag har sett utlåtanden där det talas om mikropsykoser. Då avses psykoser som räcker
kanske bara några minuter; i synnerhet i samband med våldtäkt.

I den föreslagna mentalvårdslagen „mentalsjukdom".
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mentalsjukdom, men som psykiatrerna inte kan hänföra till den kategorin. I detta
sammanhang bör det dessutom återigen påpekas att det finns olika skolor också
inom psykiatrin.

Den psykiatriska diagnostiken är problematisk också av den orsaken att menta-
la störningar kan klassificeras på många olika sätt. Sättet beror närmast på den
teoretiska referensram som används som utgångspunkt då man försöker beskriva
eller förstå störningarna i en mänskas beteende i varje enskilt fall. Det kan sålun-
da t. ex. basera sig på en indelning av mänskans inre mentala försvarsmekanismer
och anpassningsförmåga, på en bedömning av psykosociala stressfaktorer och
funktionell färdighet eller på en deskriptiv eller beskrivande indelning. Med tan-
ke på den psykiatriska forskningen och vården behövs alla dessa typer och de
kompletterar varandra. Med tanke på en allmän diagnostisk klassifikation av
mentala störningar är det dock endast den deskriptiva eller beskrivande klassifi-
kationen som till sin validitet och reliabilitet påstås vara på en sådan nivå att den
kan användas som en del i den allmänna klassifikationen av mentala störningar.
Att den deskriptiva indelningen tas till grund för denna klassifikation innebär
dock inte att man underskattar andra diagnostiska sätt att närma sig frågan.

De kriterier som baserar sig på den deskriptiva klassifikationen utgör ett skede
i den psykiatriska diagnostikens utveckling. I sin nuvarande form kan de inte till-
fredsställa den psykiatriska klassifikationens alla behov, t.ex. när man tänker på
vård i syfte att avlägsna en viss störning i beteendet. Den vetenskapliga forsk-
ningen ger oss hela tiden nya kunskaper om de mentala störningarna. Det är så-
lunda fråga om en utvecklingsprocess1^.

Som första nordiska land antog Finland år 1988 DSM III R klassifikationen till
en del av den officiella sjukdomsklassifikationen. Alla diagnoser i DSM III R är
sålunda deskriptiva och den företräder det skede i utvecklingsprocessen där sjuk-
domsklassifikationen nu befinner sig. Diagnostiken är förknippad med värdeom-
dömen, i somligas ögon t.o.m. med politik,14) och med verbal kommunikation.
Frågan om vad som är en mentalsjukdom är också bunden till kulturen. År 1973
röstade t.ex. psykiaterföreningen i USA för ett beslut om att homosexualitet,
som dittills hade varit en psykisk sjukdom, inte längre var det.

Jag har observerat att t.ex. en psykiater och en jurist kan uppleva ett och sam-
ma fenomen på helt olika sätt och ge samma ord olika innebörd eller dra olika
slutsatser av beskrivningen av en viss sjukdomsbild. Såsom vi alla säkert någon-
gång har upplevt kan kommunikationen mellan två mänskor som hör till samma
yrkeskår också misslyckas.

En läkares och en jurists kommunikations- och fokuseringsproblem torde kun-
na belysas med ett fall som på ett uppseendeväckande sätt behandlades också i
massmedierna i Finland för några år sedan. Det var fråga om en läkare som för-
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des till sinnessjukhus från sin mottagning. Förloppet och handlingarna bedömdes
av flera läkare och jurister under processens gång12).

I samband med det aktuella fallet motiverades läkarens behov av vård enligt
16 a § sinnessjuklagen i flera utredningar och utlåtanden, som olika läkare gav till
domstolen, nästan alltid med att läkaren i fråga uttryckligen i egenskap av läkare,
dvs. som utövare av sitt yrke, var farlig för sin omgivning på grund av sin mental-
sjukdom. Därför förvånar det mig inte alls, när jag ser på saken så här efteråt, att
beslutet om att läkaren i fråga skulle tas in på ett sinnessjukhus för vård obe-
roende av sin vilja upphävdes och att juristerna, i den diskussion som fördes, all-
mänt ansåg att om läkaren i fråga var farlig för sin omgivning (eller sig själv) på
grund av sitt yrke, borde man ha vidtagit sådana åtgärder som nämns i den lag
som gäller utövningen av läkaryrket (562/78).

Sinnessjuklagens 16 a § är ett allmänt stadgande och dess stadganden om
tvångsvård m.m. kan naturligtvis tillämpas på alla psykiskt sjuka oberoende av
deras yrke. Stadgandena i lagen om utövning av läkaryrket tillämpas däremot en-
dast på dem som utövar läkaryrket. Enligt den sistnämnda lagens 14 § kan medici-
nalstyrelsen bl.a. förklara en läkare tills vidare förlustig sin behörighet att utöva
läkaryrket på grund av sjukdom.

Grunder och motivering för beslut om tvångsvård

Det är i viss mån problematiskt att sinnessjukdom och direkt behov av sinnes-
sjukvård i samband med den i 95,7 % av alla fall har varit det enda kriteriet då
en patient har tagits in för tvångsvård i vårt land. I besluten om tvångsvård har
man antingen inte alls bedömt patientens eventuella särskilda skadlighet för sig
själv eller andra på grund av sin mentalsjukdom eller så har man inte antecknat
denna bedömning i handlingarna. I 3,6 % av alla fall utgjorde sinnessjukdom och
direkt behov av sinnessjukvård tillsammans med särskild fara för sig själv eller an-
dra grund för beslut om tvångsvård. Utöver sinnessjukdom förekom särskild
skadlighet för sig själv eller andra som grund för intagning för vård endast i
0,7 % av fallen. Uppgifterna härstammar från slutet av år 1985. Utgående från
dessa uppgifter har man dragit den slutsatsen att vårdkriterierna har varit de cen-
trala då besluten om vård har fattats3). Det finns skäl att anta att läkarkåren und-
viker skadlighetskriteriet på grund av att patienten då han läser dokumenten kan
uppleva det som förolämpande.

Delreformen av sinnessjuklagen år 1978, genom vilken förutsättningarna för
tvångsvård åtstramades (före reformen räckte det som grund för tvångsvård att
en person uppenbarligen var i behov av snar vård), har inneburit att antalet pati-
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enter i tvångsvård har sjunkit dramatiskt, dvs. från 83 % år 1977 till 19,5 % år
19879). Trots det vet vi å andra sidan att utbudet på vård styr efterfrågan såväl in-
om mentalsjukvården som inom den övriga hälso- och sjukvården och att „tvångs-
vårdsplatserna" tenderar att bli fullsatta.

Hur vanligt det är med vård oberoende av patientens vilja varierar betydligt.
Tvångsvård tillgrips synnerligen ofta i Kuopio, Vasa och Norra Karelens län. På
Åland och i Mellersta Finlands och S:t Michels län tillgrips dylik vård betydligt
mera sällan än i det övriga landet i genomsnitt. Se figur 1) (Medicinalstyrelsens
statistik).
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Man har försökt reda ut de regionala skillnaderna genom att jämföra tvångs-
vården med antalet sinnessjukhusplatser som står till förfogande i regionen samt
med resurserna inom den psykiatriska öppenvården. Härvid har man konstaterat
att vård oberoende av patientens vilja står i ett visst förhållande till antalet sinnes-
sjukhusplatser: i de regioner där vårdsystemet är anstaltsdominerat och det finns
gott om sinnessjukhusplatser är det vanligare med tvångsvård än i de regioner
som är mindre anstaltsdominerade. Se figur 2) (Medicinalstyrelsens statistik).

Tvångsvården står i omvänt förhållande till resurserna inom den psykiatriska
öppenvården; i de regioner där det finns mera personal inom den psykiatriska öp-
penvården är tvångsvård mindre vanlig9).

Det kan också konstateras att en dålig vårdprognos eliminerar ett omedelbart
behov av vård, dvs. om man vet eller tror att en patient är mycket svårskött, kan
han ha svårt att „komma in" på ett sjukhus, trots att han t.o.m. är i behov av
tvångsvård eller det är han själv som har tagit initiativet.

Jag anser att det med hänsyn till rättssäkerheten i praktiken har varit särskilt
problematiskt att den motivering till beslut om tvångsvård som framförs i alla
handlingar och särskilt i vårdbeslutet är synnerligen knapphändig. Ofta har mo-
tiveringen också varit mycket dunkelt formulerad och så skriven att åtminstone
en jurist, som läser handlingen, inte utan uppgifterna i patientjournalen, och inte
alltid ens med hjälp av dem, blir övertygad om att beslutet överensstämmer med
sinnessjuklagen. De som företräder psykiatrin påpekar i allmänhet att det ofta är
mycket svårt att formulera motiveringen så att patienten inte känner sig för-
olämpad.



Tvang og retssikkerhed inden for handicapforsorgen (mentalvården) 459

Tvångsvårdsbeslutets verkningar på vårdatmosfären

Ett försök att på ett framgångsrikt sätt förebygga ett hot mot den mentala häl-
san med att kränka patientens självbestämmanderätt och självkänsla är ofta dömt
att misslyckas. 11)

Medicinalstyrelsen har betonat att beslutet om tvångsvård och hela motivering-
en skall visas för patienten för att hans rättssäkerhet skall förverkligas. Psykiat-
rerna har varit benägna att anse att vårdatmosfären blir lidande, om en patient
får veta vad som har skrivits om honom i patienthandlingarna. Utan tvivel ligger
det någonting i det. Förverkligandet av rättssäkerheten förutsätter emellertid att
den som saken gäller får tillräckligt med information så att han kan rikta sitt kla-
gomål vederbörligen.

Ett problem när det gäller att tillkännage ett beslut om tvångsvård är också att
det i lagparagrafen inte uttryckligen nämns att beslutet skall tillkännages skrift-
ligen. På vissa sjukhus hade man i tiden intagit den ståndpunkten att patienten
fick ett skriftligt beslut endast om han uttryckligen bad om det. Ett sådant för-
farande kan naturligtvis inte godtas.

I skenet av de klagomål som har inkommit till medicinalstyrelsen tycks ett an-
nat problem vara att det inte i lagen uttryckligen nämns någon tid inom vilken be-
slutet om tvångsvård skall tillkännages patienten. Detta ger upphov till betydande
dröjsmål. Vissa läkare har ansett att beslutet kan tillkännages patienten först då
han har blivit tillräckligt frisk. Medicinalstyrelsen har rekommenderat att patien-
ten skall få en god man som tar emot tillkännagivandet, om patienten befinner sig
i ett sådant tillstånd att beslutet inte genast kan tillkännages honom. Som ett ex-
tremt exempel kan nämnas att underrätten vägrade förordna god man i ett sådant
fall och ansåg att om patienten kan ta emot beslutet om tvångsvård, behöver han
inte någon god man, och om patienten däremot inte kan ta emot beslutet, är be-
slutet om tvångsvård utan tvivel det rätta och då finns det inte något behov att
förordna någon god man. Beslutet har inte överklagats. På grund av att fallet är
så bisarrt har jag informerat riksdagens biträdande justitieombudsman om det.

Problematiska administrativa arrangemang

117 § 1 mom. (521/77) sinnessjuklagen, stadgas att
„Berättigad att avgiva i 16 a § 2 mom. avsett läkarutlåtande* är läkare vid häl-

sovårdscentral eller vid mentalvårdsbyrå eller annan läkare, dock icke läkare

** Ett utlåtande på basis av vilket en person kan tas in för observation oberoende av
sin vilja.
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vid det sjukhus, på vilket intagningen skall ske. Läkarutlåtandet skall grunda sig
på personlig undersökning, som verkställts tidigast 10 dagar före intagningen för
observation, och det skall innehålla motiverat ställningstagande för att de i 16 a §
1 mom. avsedda förutsättningarna för personens intagning på sinnessjukhus obe-
roende av hans vilja föreligga."

Jag har inte fått klart för mig på vilken filosofi kravet på en personlig under-
sökning som verkställts 10 dagar före intagningen för observation och ett läkarut-
låtande som baserar sig på den bygger, men jag anser i varje fall att denna tid är
så lång att den äventyrar patientens rättssäkerhet. En mycket stor del av tvångs-
vården är mycket kortvarig. Rätt ofta omfattar den endast några dagar. Också
teoretiskt sett kan man inse att tio dagar (+ fem dagar: observationstid) är en så
lång tid att patientens tillstånd i de flesta fall hinner förändras på ett mycket av-
görande sätt under den tiden. Det kan hända att patienten redan har tillfrisknat
då man börjar föra honom till sjukhuset. Om patienten däremot är mycket sjuk,
äventyras hans rättssäkerhet av att han möjligen måste vänta flera dagar innan
han tas in för tvångsvård. I den mentalvårdslag som är under beredning har den
nämnda tiden om tio dagar redan förkortats till tre dagar och observationstiden
till två dygn. Jag förstår mig fortfarande inte på denna tre dagars „väntetid". Bor-
de man inte reagera genast, om patienten är i behov av omedelbar psykiatrisk
sjukhusvård?

Paragraf 19 a (521/77), sinnessjuklagen, enligt vilken det inte behövs något nytt
läkarutlåtande eller observationsutlåtande då en person överförs från ett sjukhus
till ett annat, stärker inte heller patientens rättssäkerhet. Ordalydelsen i lagens 20
§ (521/77), enligt vilken en patient i allmänhet själv skall anhålla om att bli ut-
skriven från sjukhuset, är också originell. Det skulle kännas naturligt, både med
tanke på patientens rättssäkerhet och ett effektivt utnyttjande av resurserna, att
en patient genast skrivs ut från sjukhuset då det inte längre finns förutsättningar
för att han skall hållas kvar där. Lagen föreslås också ändrad till denna del.

Då man beaktar att den genomsnittliga tiden för tvångsvård är mycket kort är
det svårt att förstå att det i lagen (20 a §; 521/77) talas om en sex månaders tids-
frist, under vilken förutsättningarna för tvångsvård skall utredas på nytt, om man
vill fortsätta med tvångsvården efter nämnda tid. I den nya lagen har man tänkt
förkorta den nämnda tiden till tre månader. För detta torde det fortfarande inte
finnas någon annan grund än att då tiden förkortas med hälften torde rättssäker-
heten fördubblas. I ärlighetens namn måste det konstateras att dessa föreskrifter
föranleder mycket onödig byrokrati för vissa kroniker.

I 20 b § (521/77) ingår en s.k. kapningsrätt. Om en patient borde skrivas ut
från sjukhuset för att han har anhållit om det men den ansvarige läkaren anser att
förutsättningar för tvångsvård fortfarande finns, skall patienten sättas under ob-



Tvang og retssikkerhed inden for handicapforsorgen (mentalvården) 461

servation i högst fem dygn (enligt reformen i två dygn) för att förutsättningarna
skall kunna utredas. Efter det skall det fattas beslut om att patienten antingen
skall hållas kvar i tvångsvård eller skrivas ut från sjukhuset.

Hur lämpligt är det administrativa förfarandet för sökande av ändring?

Då lagen reviderades år 1977 togs den i förvaltningslagstiftningen vanliga tiden
för ändringssökande, som är 30 dagar, in i lagen. Tiden räknas från det beslutet
har delgivits. Länsrätten är den första besvärsinstansen.

Praxis har visat att detta stadgande är av mycket ringa betydelse med hänsyn
till patientens rättssäkerhet. Det hade man också kunnat säga på förhand. Efter
att lagen hade trätt i kraft hakade man sig på några sjukhus veterligen fast vid vis-
sa formaliteter och då upphävde länsrätten den ansvarige läkarens beslut. Man
lärde sig snabbt att räkna ut tidsfristerna och fylla i den punkt på blanketterna
som gällde delgivningen och efter det har länsrätten inte upphävt beslut, med un-
dantag av några enskilda fall. Detta torde bero på att besluten om tvångsvård kan
ha varit riktiga, men också på att medborgarna inte riktar sin ändringssökan rätt.
De vill komma bort från sjukhuset med detsamma fastän de i stället borde hävda
att beslutet om tvångsvård har fattats på felaktiga grunder och anhålla om att det
upphävs. Vid länsrätten har man tillämpat skriftligt förfarande. I vissa fall har
länsrätten begärt utlåtande av länsstyrelsens social- och hälsovårdsavdelning eller
av medicinalstyrelsen. I dessa utlåtanden, som således har utarbetats med stöd av
handlingarna, har man i regel intagit samma ståndpunkt som den ansvarige lä-
karen på basis av uppgifterna i det beslut han fattat och i patientjournalerna.

Ett försöksprojekt i syfte att förbättra rättssäkerheten

Tillsammans med länsstyrelsen i Åbo och Björneborgs län genomförde medici-
nalstyrelsen ett försöksprojekt 1.11.1981 - 31.12.1982 i syfte att utveckla rättssäker-
heten för patienter som har tagits in på sinnessjukhus oberoende av sin vilja. Pro-
jektet utgick från det som erfarenheterna hade visat, nämligen att behandlingen
av de klagomål som dylika patienter anför kunde utvecklas ytterligare. För detta
ändamål fick länsstyrelsen i Åbo och Björneborgs län en specialist i psykiatri till
sitt förfogande som hjälp då de besvär som gällde mentalsjukvård oberoende av
patientens vilja behandlades. Målet var att en specialist i psykiatri och föredra-
ganden vid länsrätten tillsammans skulle besöka sjukhusen och personligen på ort
och ställe undersöka varje patient som under den tid försöket pågick anförde be-
svär över mentalsjukvård oberoende av patientens vilja.
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Projektets mål var att
1. evaluera det nuvarande systemet med hänsyn till patienten som har tagits in på

sinnessjukhus oberoende av sin vilja,
2. producera empiriskt material, på basis av vilket man kan avgöra i vilken mån

det nuvarande systemet förbättras, om en oberoende specialist i psykiatri ställs
till länsrättens förfogande då besvär över intagning på sinnessjukhus oberoen-
de av patientens vilja behandlas,

3. producera material, på basis av vilket man kan bedöma eventuella andra för-
slag i syfte att förbättra det nuvarande rättssäkerhetssystemet,

4. bedöma kvaliteten på de handlingar som hänför sig till vård på sinnessjukhus
oberoende av patientens vilja,

5. bedöma vilken betydelse intervjuer på ort och ställe har då besvären behand-
las,

- intervjuer som en jurist gör
- intervjuer som en psykiater gör.

Utöver dessa mål beslöt man ytterligare att i samband med besvären också
granska i vilken mån patienterna hade kunnat eller kunde skötas utan obliga-
torisk sjukhusvård, om öppenvården effektiverades.

Ursprungligen bestod projektet också av en annan, separat del. Avsikten var
att med tanke på rättssäkerheten och t.ex. med hjälp av stickprov reda ut sådana
intagningar på sjukhus som skett oberoende av patientens vilja men som patien-
ten inte har överklagat. Man blev dock tvungen att avstå från detta på grund av
att forskarkrafterna inte räckte till.

Slutsatser, missförhållanden och förslag till förbättringar

Ur psykiatrins synvinkel
På basis av försöket tycks det nuvarande systemet fungera på ett tillfredsställ-

ande sätt i det skede då en patient remitteras till ett sinnessjukhus. Inte i ett enda
fall kunde det konstateras några tecken på att den läkare som sände patienten till
sinnessjukhus och som hade givit MT I-utlåtandet" skulle ha handlat oskickligt, i
strid med patientens intresse eller i strid med lag. I alla de fall som undersöktes
baserade sig likaså MT Il-utlåtandet**, som skrivs på sjukhuset, på en saklig un-
dersökning av patienten och på en riktig uppskattning av patientens tillstånd.

Samtidigt kom det dock gång på gång fram att patienterna själva hade uppfattat

* Observationsremiss
** Observationsutlåtande
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saken så att besvärsförfarandet också gällde annat än tvångsintagning. För
patienterna tycktes besvären innebära ett sätt att hos myndigheterna klaga över
vård som de allmänt förhöll sig ovilligt till eller som de annars upplevde som fel-
aktig. Någon motsvarande möjlighet att „offentligt" framföra besvär ingår inte i
den övriga psykiatriska vårdprocessen och därför är det förståeligt att också an-
dra i princip viktiga klagomål framförs via denna kanal.

Varken sjukhusets överläkare, som ger sitt utlåtande om besvären, eller de
myndigheter vid länsrätten som behandlar dem tar ställning till ovan nämnda an-
dra klagomål eller de delar av besvären som kan betraktas som klagomål, åt-
minstone inte i samband med att en ändringssökan behandlas. De har inte heller
sörjt för att klagomålet kommer fram till rätt adress*. Detta kan ses som en brist
med hänsyn till patienternas rättssäkerhet. Av det material som ingick i försöks-
projektet framgick det visserligen inte att någon patient av denna orsak skulle ha
fått felaktig vård.

Det är viktigt att märka att en del av de klagomål och reklameringar som ingår
i de besvär som patienterna anför, och som i själva verket gäller vården, är av så-
dan art att de omöjligen kan avgöras av personer som endast har juridisk ut-
bildning (t.ex. svindel som biverkning vid medicinering). Redan det att länsrätten
skulle ha möjlighet att konsultera en specialist i psykiatri om besvären och pa-
tientjournalerna skulle förbättra patientens rättssäkerhet väsentligt. Detta kan
anses som det minsta tänkbara kravet då det gäller behandlingen av besvär.

På basis av de resultat som försöket gav tycks det dock vara önskvärt, både
med tanke på ärendets behandling och patientens rättssäkerhet, att en specialist i
psykiatri och föredraganden vid länsrätten tillsammans på ort och ställe intervjuar
patienten och sjukhuspersonalen, åtminstone i vissa utvalda fall.
I många fall visade sig intervjuerna på ort och ställe innebära en obestridlig fördel
då besvären behandlades jämfört med att en specialist i psykiatri endast tog del av
handlingarna.

Samarbetet mellan en jurist och en psykiater då patienterna intervjuades på ort
och ställe och likaså vid genomgången av handlingarna visade sig vara fruktbart
och ofta också nödvändigt.

Ur juridisk synvinkel
Ur den föredragande tjänstemannens synvinkel är det minsta kravet för att det

nuvarande systemet skall kunna rättas till att länsrätten får en psykiater till sitt

* I vissa fall har medicinalstyrelsen i sitt utlåtande till länsrätten föreslagit att läns-
rätten skall överföra den del av ärendet som inte gäller beslut om intagning för vård obe-
roende av patientens vilja till länsstyrelsens social- och hälsovårdsavdelning, där det be-
handlas som ett klagomål.
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förfogande, som på ett eller annat sätt deltar i behandlingen av mentalvårdsären-
den i länsrätten. Den gällande lagstiftningen möjliggör inte att en psykiskt sjuk
patients rättssäkerhet förverkligas på ett tillfredsställande sätt då besvär som gäl-
ler intagning på sinnessjukhus mot patientens vilja behandlas i länsrätten.*

Att den som söker ändring intervjuas av en psykiater och länsrättens före-
dragande avhjälper för det första den största bristen i det nuvarande systemet ge-
nom att psykiatrisk sakkunskap då också är representerad när besvären behand-
las. Utöver det som en muntlig och personlig intervju redan i och för sig kan er-
bjuda till grund för en jämförelse med uppgifterna i handlingarna ger
föredragandens och psykiaterns frågor, som baserar sig på deras sakkunskap och
olika synvinklar, en utmärkt möjlighet att grundligt granska beslutet om intagning
för vård15).

En uppskattning av situationen

I den gällande sinnessjuklagen, vars väsentliga punkter som ger rum för olika
tolkningar inte föreslås ändrade i den nya mentalvårdslagen, åtminstone inte de
stadganden som gäller tvångsvård**', ingår i mitt tycke så många sådana punkter
och ordvändningar som en jurist och en läkare uppfattar på olika sätt och som i
vardagligt tal kanske förstås på ännu ett tredje sätt att det för att patientens rätts-
säkerhet skall förverkligas krävs att ett system med en patientombudsman eller
någon annan „medlar"-institution införs på sinnessjukhusen. Sinnessjukhusen bör
också vara så öppna som möjligt och föremål för en aktiv offentlig tillsyn16). I ske-
net av mina egna erfarenheter anser jag det inte vara möjligt att definiera förut-
sättningarna för vård oberoende av patientens vilja så noggrant och entydigt att
det inte uppstår meningsskiljaktigheter i fråga om tillämpningen av dem. I denna
situation är det ju i princip två olika slag av mänskliga rättigheter som vägs mot
varandra, å ena sidan rätten till personlig frihet och å andra sidan rätten att få så
god hälso- och sjukvård som möjligt17). Jag anser att endast en utomstående över-
vakare, som är tillräckligt aktiv och oberoende och som införs på sjukhuset, verk-

* Genom en ändring av lagen om länsrätterna (242/89), 11 och 11 a §), som trädde i
kraft 1.11.1989, stadgas att en legitimerad läkare som är väl insatt i psykiatri skall närvara då
besvär över beslut om tvångsvård behandlas i länsrätten.

** Enligt lagförslaget kan beslut om psykiatrisk sjukhusvård meddelas endast, om pati-
enten är mentalsjuk, har ett sådant behov av vård att hans mentalsjukdom väsentligt skulle
förvärras eller det allvarligt skulle äventyra hans eller andras hälsa eller säkerhet om han in-
te får vård. Innan beslutet om tvångsvård fattas skall dessutom utredas att inga andra men-
talvårdstjänster är lämpliga eller att de är otillräckliga.
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ligen kan förbättra rättssäkerheten för de patienter som får vård oberoende av sin
vilja.

Länsrätten kunde också pröva möjligheten att tidvis sammanträda på sinnes-
sjukhuset.

Av erfarenhet vet vi likaså att en minskning av antalet anstaltsplatser förbättrar
patientens rättssäkerhet. Ju färre tvångsvårdsplatser det finns desto strängare är
kriterierna för att en patient skall tas in för tvångsvård. Men om öppenvården inte
utvecklas kraftigt samtidigt som antalet sinnessjukhusplatser minskas, kan det
hända att patienternas rätt att få vård, uppmärksamhet och omvårdnad äventyras
i vårt karga nordliga land där livsbetingelserna är så stränga.

För vissa patienter kunde en viss grad av tvång i öppenvården, vilket inte är
möjligt i Finland i dag och inte heller kommer att bli det enligt den föreslagna nya
mentalvårdslagen, förbättra deras rättssäkerhet, åtminstone om „villkorlig frihet"
anses som ett bättre alternativ än att vara instängd på en anstalt. Sålunda anser
jag att det i vissa fall borde vara möjligt att ordinera tvangsmedicinering i öppen-
vården, t.ex. då en patient som kan hållas fri från symtom med hjälp av läkeme-
del inte frivilligt tar sådana läkemedel som t.ex. hjälper honom att bibehålla verk-
lighetsförankringen .

Ett problem är att om patientens rättssäkerhet betonas kan det leda till att hans
anhörigas eller andras rättssäkerhet äventyras, om patienten inte frivilligt i tid el-
ler längre samtycker till vård eller om man antingen inte på nytt vågar ta in ho-
nom för vård oberoende av hans vilja eller tillämpar för stränga kriterier vid in-
tagningen. Det är mycket tragiskt, både för patienten och de andra parterna, att
en patient ibland konkret och kanske t.o.m. upprepade gånger måste visa hur far-
lig han är för andras säkerhet eller hälsa innan han blir godtagen för vård. - Det
är dock skäl att komma ihåg att också den psykiatriska vårdens möjligheter är be-
gränsade.

Hälsovårdspersonalens rättssäkerhet får inte heller glömmas bort. Jag anser
dock att patientens och hälsovårdspersonalens intressen sammanfaller. Ett vård-
system som motsvarar den moderna psykiatrin, antalet anställda, personalens
struktur och utbildningsnivå är centrala faktorer. Bristen på psykiatrer i Finland
och den förutspådda bristen på vårdpersonal förorsakar också problem.
I vårt samhälle måste vi hela tiden ta ställning till hur stora säkerhetsrisker vi är
villiga att ta och vilket pris vi är villiga att betala för att ingen skall bli utsatt för
tvång „i onödan".

I min mening är det också uppenbart att vi borde kunna tolerera olikheter i hög-
re grad än vad vi nu gör. Man måste vara medveten om att mänskan under sitt
levnadslopp och sin personlighetsutveckling ofta råkar i ångestfyllda och svåra si-
tuationer, men att hon inte av den anledningen får stämplas som sjuk.
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