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FÖRORD

R

ättspsykiatrin är en sluten värld som många inte vet mycket om. Patienter utmålas ofta som extremt farliga människor som samhället måste
skyddas ifrån. Men är detta verkligen hela sanningen? Så klart inte. Det
handlar om en heterogen grupp, med olika individer och olika förutsättningar. Och det finns många olika anledningar till att någon döms
till rättspsykiatrisk vård.
Rättspsykiatrins verksamheter, och även medierapporteringen
kring dessa, har genom åren präglats av stort fokus på brott och straff.
Detta på bekostnad av vårdens perspektiv och frågan om hur patienter
kan må bättre genom rätt hjälp i vårdens insatser.
Patienter saknar tyvärr också ofta inflytande över sin egen vård.
Stigmat och utanförskapet som uppstår är svårt att bära. Många upplever en skam inför att berätta om sina erfarenheter. Anhöriga lämnas i
ovisshet om hur ens familjemedlem eller vän har det inne på kliniken.
Det är svårt att göra sin röst hörd om man upplever att något blivit fel.
Inflytande i rättspsykiatrin är ett Arvsfondsprojekt som drivs
av Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Projektets mål är att bryta stigma och öka brukarinflytandet för patienter och anhöriga inom
rättspsykiatrin.
Förhoppningen är att du som håller denna bok i din hand får en
djupare förståelse för vad det kan innebära att vårdas i rättspsykiatrin.
Om du har egen erfarenhet finner du kanske tröst i att du inte är ensam.
Om du arbetar inom vården kan boken förhoppningsvis ge dig nya insikter
och reflektioner. Och inspirera till nya idéer om hur din verksamhet kan bli
bättre genom ökat brukarinflytande.
Stockholm den 3 mars 2022
Emelie Lundin
Projektledare Inflytande i rättspsykiatrin
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VÄGEN TILL RÄTTSPSYKIATRIN
Fosterfamilj och ungdomsanstalt

M

itt första möte med rättspsykiatrin och tvångsvården skedde för
sju år sedan, på grund av våld mot tjänsteman när jag skulle omhändertas under en drogklassad psykos. Jag hamnade i häktet i väntan
på rättegång och mådde då väldigt dåligt. Sedan dömdes jag av tingsrätten till vård. Det var otroligt jobbigt och det kändes som att mitt liv
kommit till en återvändsgränd.
Som barn växte jag upp i en kristen familj, mina föräldrar var
aktiva i både Pingstkyrkan och Filadelfia. De skilde sig dock när jag
var liten, och jag levde då med min mamma. Hon hade en del problem
med sin hälsa, hon hade en kronisk smärtsjukdom och blev så småningom beroende av läkemedel — vilket hon senare tyvärr också blandade
med tilltagande alkoholmissbruk. När jag gick i mellanstadiet blev jag
tvångsomhändertagen och man började flytta runt mig mellan olika
fosterfamiljer och anstalter för unga. Det var ett stort trauma för mig.
Trots det hade jag också många bra perioder när jag sedan
växte upp och blev äldre. Jag gick på musikgymnasium som tonåring.
Jag tyckte om att hålla på med musik – det gör jag fortfarande. Jag fick
senare en ADHD-diagnos, vilket jag kände förklarade en del av de speciella behov och svårigheter jag upplevt. Jag fick en större förståelse för
hur jag funkade och fick då också medicinering, som jag själv tyckte
hjälpte mig att må bättre. Jag kunde börja på Komvux, och ta igen det
jag hade missat under gymnasietiden. Det finns saker som varit positiva, och då har jag känt att jag kunnat se framåt. Från och till har jag
tyvärr ändå behövt kämpa med missbruk, och det har varit svårt varje
gång jag ramlat ned i det. Jag har under en kort period också suttit i
fängelse.
Jag levde under en period utomlands tillsammans med en tjej
som jag hade träffat på internet. Vi hade det bra tillsammans och hon
blev gravid. Men strax före barnet skulle födas hamnade jag i en dålig
period igen, vilket ledde till att vi bröt och jag reste hem till Sverige.
11

Strax efter det hamnade jag inom rättspsykiatrin. Jag har i dag än så
länge bara sett mitt barn via videosamtal, och han är åtta år nu. Men jag
längtar tills jag ska få träffa honom på riktigt. Det är en stor drivkraft för
mig, att veta att han finns. Det gör att jag vill kämpa och komma vidare,
trots allt jag varit med om.
Patient med sju års erfarenhet

Ingen plats känns som hemma

S

ammanlagt har jag vårdats inom rättspsykiatrin 27 år. Jag har varit
på olika ställen och provat lite olika lösningar, men sammantaget är
det så pass länge. Det är en lång tid. Det känns som länge också. Det är
nästan hela mitt vuxna liv.
Jag hade det väldigt svårt när jag växte upp, och jag har haft det
svårt i olika faser under min vårdtid. Jag har känt mig mobbad och utsatt av många, både som barn och som vuxen. När jag växte upp utsattes jag också för dagligt våld av jämnåriga. Skolan visste inte så mycket
om diagnoser och så på den tiden. Om någon var sedd som annorlunda
var det okej att behandla den personen dåligt eller vara elak, även barn.
Så var det för mig i alla fall. Det var ingen som reagerade. Jag brukar
ibland jämföra en del av mina upplevelser med filmen ”Ondskan”. Hela
den filmen är som en helt vanlig vecka för mig, brukar jag säga när jag
beskriver hur det varit. Många orkar inte höra när jag berättar om mina
upplevelser, men det är så jag har haft det tyvärr.
Jag får ofta frågan om kliniken blivit mitt hem, om avdelningen
känns som hemma för mig – eftersom jag varit här så länge nu. Men
så är det verkligen inte, en vårdavdelning kan aldrig bli ett hem för en
människa, känner jag. Jag känner mig inte heller hemma i staden längre
där jag växte upp och bodde före min vårdtid. Det är så längesen nu och
jag hade det inte heller bra där under uppväxttiden. Jag har nog inget
hem i dag, så känner jag. Det har liksom blivit så. Jag fick diagnosen
Damp från början. Det är ett skällsord i dag och diagnosen i sig finns
inte heller längre. Men jag finns.
Patient med 27 års erfarenhet
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Allt började med ett övergrepp

B

akgrunden till att jag hamnade inom rättspsykiatrin är att jag blev
utsatt för psykiskt och fysiskt våld i ett förhållande. Jag utsattes
också för en våldtäkt. Detta ledde förmodligen till att jag insjuknade i
schizofreni och jag fick en psykos jag själv inte var medveten om. Dock
uppmärksammade människor runtomkring mig att detta pågick, men
jag vägrade att lyssna. Jag tände senare eld på en ytterdörr. Som tur är
blev det bara en liten brand och ingen kom till skada.
Patient med fyra års erfarenhet

Sviken av samhället

J

ag hade en relativt vanlig uppväxt, som ensambarn med båda mina
föräldrar i en större stad i Sverige. Ett problem som uppstod när jag
började skolan var lite småmobbing som förekom mot mig under perioder, och som tyvärr blev värre under högstadiet. Jag hade svårt att få
kompisar och blev utfryst från och till av mina skolkamrater. Det påverkade mitt mående och jag kom i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin när jag var runt 16 år. Jag upplevde mig då som en sökande ung
person, i behov av gemenskap. Jag hade också utvecklat ett lättare självskadebeteende som min pappa uppmärksammade tidigt, och försökte
hjälpa mig komma till rätta med. Han ingrep och stöttade mig på ett bra
sätt. Mina föräldrar valde också att skilja sig under denna period och
vårt liv var lite rörigt då. Men jag har alltid haft bra kontakt med mina
föräldrar och känt att de älskar mig och vill mitt bästa.
Min familj och släkt är troende bahá’íer, och det har jag också
alltid burit med mig som en del av min identitet. Det är i grunden en
fredlig och ödmjuk religion, och det har hjälpt mig på den utvecklingsresa jag själv gjort i livet. När jag saknade vänner i ungdomen försökte
en del högerextrema grupperingar rekrytera mig, men jag kände ganska
snabbt att det inte fungerade för mig. Allt det hat som fanns och odlades
där gentemot andra människor kunde jag inte hitta i mig själv. Det kan
låta konstigt kanske med tanke på en del saker jag gjorde senare i livet,
men så var det ändå för mig.
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Halva min familj är också från ett annat land. Min pappa kom i ung
vuxen ålder till Sverige när min farmor och hans syskon valde att flytta
i och med att min farfar dog. Min mamma är svensk. Familjen på pappas sida kunde inte acceptera att de träffades och blev ett par. Jag har
vuxit upp med att vi var i princip stalkade och hotade av den sida av
släkten under hela min uppväxt, ända fram till 1988 när lagen om kontaktförbud trädde i kraft. Då upphörde de med det. En sak som är lite
märklig för mig är det sammanträffande som det ändå innebär att jag
själv hamnade inom rättspsykiatrin på grund av liknande beteende från
min egen sida. Jag har haft svårt att acceptera olika saker
som hänt i samband med min skoltid, hur samhället
och olika myndigheter agerade då – eller lät bli
att agera kanske snarare.
Efter mina föräldrar hade skilt sig
”Sedan
levde jag med min mamma och vi bodeskalerade allt
de då grannar med en svårt psykisk sjuk
för mig, jag började
person som trakasserade oss och alla
vända mig mot både
andra grannar under en längre tid. Vid
vården och myndigett tillfälle stod jag inte ut längre, så jag
heter och även
attackerade honom fysiskt, vilket ledde
skicka hot.”
till en dom för grov misshandel. Domen
ledde till skyddstillsyn med särskild föreskrift om psykiatrisk vård. Sedan eskalerade
allt för mig, jag började vända mig mot både vården och myndigheter och även skicka hot till personer
inom olika instanser. Olaga hot, falskt larm och övergrepp i rättssak var
juridiska benämningar som sedan ledde mig till rättspsykiatrin där jag
varit i många år nu. Jag har också fått en autismdiagnos med inslag av
paranoida drag. Jag har genom åren dock tänkt om, och förstått att jag
måste ändra mitt beteende, då det är det enda som kommer att förändra
min situation. Jag har också förstått att jag indirekt skadat andra med
mina handlingar, vilket jag känner stor ånger inför. För mig var det helt
självklart att jag aldrig skulle kunna verkställa något av mina hot. Det
var bara ett sätt att avreagera mig på och att markera mot samhället och
dem som jag tyckte gjort fel genom åren. Jag förstår nu att det inte var
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lika självklart för de som var berörda, och jag är väldigt ledsen för det.
Patient med 15 års erfarenhet

Mediciner utlöste en psykos

J

ag växte upp i en lite stökig förort till en storstad, och miljön jag hade
runtomkring mig när jag var barn var bitvis turbulent och orolig. När
jag var i yngre tonåren blev jag utsatt för ett allvarligt personrån av fyra
äldre killar. Jag var på väg till en idrottsaktivitet, men blev i stället utsatt
för en otroligt skrämmande händelse, som blev ett stort trauma för mig.
När man växer upp i en del av samhället som har sina egna regler och
hierarkier, växer liksom också en tystnadskultur. Man tar inte
hjälp av myndigheter och man skvallrar definitivt inte.
När jag sedan blev äldre hamnade jag i olika
sällskap där droger nyttjades och vissa höll också på med småkriminella aktiviteter. Men jag
”Drogerna fanns
klarade mig ändå ganska bra och efter skolan
dock alltid nära till
började jag jobba med underentreprenadshands, och det var
arbete på olika byggarbetsplatser. Drogerna
ett sätt för mig att
fanns dock alltid nära till hands, och det var
självmedicinera,
ett sätt för mig att självmedicinera, tror jag.
tror jag.”
En gång, efter en fest som urartat, gick det
så illa att jag råkade ta livet av en annan person. Det var inte min mening att han skulle dö,
men det var det som hände. Detta hände utomhus
på sommaren, och jag stannade med honom och ringde
ambulans. Sedan flydde jag i panik när de kom. Jag lyckades dock inte
komma undan, utan jag blev tagen av polis och alltsammans ledde till
en fängelsedom för mig.
Under tiden jag var på anstalt försökte jag bli bättre och bygga
upp mitt mående igen, så jag skulle kunna komma tillbaka till livet. Jag
studerade och läste in en del kurser på Komvux, och jag tog certifikat
inom en yrkesinriktad byggutbildning. Det gick bra. När jag släpptes
kunde jag återgå till en vardag igen. Men droger utgjorde fortfarande
en stor risk för mig. Missbruk kan vara en effekt av psykisk ohälsa, men
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i mitt fall var det även så att jag på sikt mådde ännu sämre av de droger jag tog. Jag började till slut bli paranoid och fick tankar om att jag
var avlyssnad och kartlagd på olika sätt. Till slut fick jag kontakt med
psykiatrin och fick då diagnosen paranoid schizofreni. Sedan följde en
period av allt svårare symptom och det spårade ur helt. Jag utvecklade
ett stalking-beteende och började hålla på med olaga förföljelse. Jag bröt
även ett kontaktförbud. Som jag ser på det i dag var det ett rop på hjälp
från min sida. Jag försökte straffa bort mig själv, liksom. Under en plötslig psykos attackerade jag sedan till slut min dåvarande sambo och skadade även mig själv allvarligt med kniv. Vi hamnade båda på sjukhus.
Som tur var överlevde hon. Och jag hamnade här, inom rättspsykiatrin.
Patient med sex års erfarenhet

Jag bad om att bli överflyttad till vården

J

ag kom till Sverige som ung från ett annat land, och begick då under
en period en rad väldigt grova brott. Jag var på flykt och i behov av
pengar. Jag var desperat, omogen, impulsiv och mådde inte bra. Allt
eskalerade när jag i samband med ett rån också dödade en person. Jag
försökte fly men lyckades inte komma undan. Jag skulle egentligen dömas till fängelse, men bad faktiskt själv om att bli överflyttad till vården
i stället. Jag var naiv och tänkte att jag skulle bli bättre omhändertagen
inom vården, och även att det skulle betyda att mitt frihetsberövande
skulle vara under en kortare tid om jag fick vårdas. Men så blev det inte.
Jag har nu varit här i snart 25 år.
Patient med 25 års erfarenhet

Felaktig diagnos ledde till rättspsykiatri

J

ag begick flera brott som ledde till att jag hamnade inom rättspsykiatrin. En person på kriminalvården rekommenderade först fängelse
med ett särskilt vårdprogram. Men sen genomfördes en undersökning
på Rättsmedicinalverket och då ansåg de att jag hade en psykossjukdom och därför skulle dömas till rättspsykiatrisk vård. Men den diagnosen avskrevs sen så bedömningen var felaktig. Jag har nu vårdats
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inom rättspsykiatrin i tio år. Jag anser att rättssystemet ville göra ett
exempel av mig.
Patient med tio års erfarenhet

Rättspsykiatrin gjorde min son sjuk

I

stället för att få vård, när min son blev sjuk, sattes ett stort juridiskt maskineri i gång. Polisen kopplades in, han blev häktad och tvingades gå
igenom domstolsförhandlingar. Detta försämrade hans mående ytterligare. Jag tror inte han riktigt förstod vad som hände. I samband med att
slutenvården inleddes och att han hamnade i rättspsykiatrin sattes han
också under förvaltarskap.
Anhörig med två års erfarenhet

Flyttad mellan olika boenden och psykiatrimottagningar

V

år dotter hade en relativt vanlig uppväxt och skoltid, även om hon
emellanåt kanske hade lite svårt att få kompisar och höll sig lite vid
sidan av. Det skedde dock en exceptionell händelse vid fem års ålder, då
hon utsattes för sexuella övergrepp från en person som inte fanns i familjen men i nära anslutning till oss. Vi som föräldrar kontaktade då en
familjeterapeut som sa att hon skulle komma att glömma det för hon var
så liten. Dumt nog, tänker vi i dag, trodde vi då på dennes expertis. Vi
tog bort den vuxna personen från vårt umgänge, och försökte gå vidare.
När vår dotter sedan kom i tonåren hamnade hon plötsligt i en kris och
började må psykiskt dåligt. Då kom vi i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin, och hon fick till slut en autismdiagnos. Vi försökte förstå vad detta innebar och stötta som föräldrar så mycket vi bara kunde.
Så här i efterhand har vi reflekterat över hur lite vi faktiskt visste och
förstod inför alla utmaningar vi och vår dotter då stod inför. Den dagen
hon blev myndig eskalerade allt och hon sattes utan förvarning i en bil
som skjutsades till ett behandlingshem i en helt annan del av landet. Så
i stället för att få fira sin 18-årsdag tillsammans med oss fick hon under
tvång och med okänd personal spendera den gråtandes i en bil på väg
till en helt okänd plats. Vi var inte förberedda, vi trodde nog inte att det
kunde bli så som det blev. Med det vi vet i dag borde vi ordnat med full-
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makt och sett till att vi kunde vara med, i stället för att samhället skulle
gå in och ta över på det viset.
Det som inleddes då var en kaotisk period där vår dotter insjuknade i självskadebeteende. Hon blev flyttad mellan olika boenden och
psykiatrimottagningar och hamnade i en nedåtgående spiral där hon
bara mådde sämre. Allt eskalerade i flera suicidförsök, och när personal
vid ett tillfälle skulle gripa in gjorde hon våldsamt motstånd. Denna
händelse, tillsammans med en efterföljande situation där personal upplevde henne som hotfull i en konfliktfylld situation på boendet, ledde
till polisanmälan och rättegång. I samband med detta fick hon även åka
ensam i ett mycket dåligt skick till en annan del
av landet för att göra utredning hos Rättsmedicinalverket. Alltihop slutade
sedan med att hon dömdes till
rättspsykiatrisk vård med
särskild utskrivningsprövning. Och i denna situation har hon nu befunn i t
sig under tio år.
Anhöriga med tio
års erfarenhet
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VARDAGEN SOM PATIENT
Denna ständiga väntan

V

äntan. Ständigt denna väntan på obestämd tid. Innehållet i vården
på rättspsykiatrin är nästan obefintligt och därför tillbringar vi tiden
med att lyssna på radio, titta på tv, spela kort eller promenera på frigångar. Varje dag har patienter två timmars promenad utmed en slinga
som vi inte får avvika ifrån. Det tar 30 minuter att promenera, resten av
tiden får vi använda som vi vill men bara om vi stannar på slingan som
vi får gå. Jag brukar ringa telefonsamtal, två gånger om dagen ringer
jag och pratar med min pappa. För att ge oss lite mer att göra har avdelningen erbjudit en bokcirkel med poesi och diktläsning en gång per
vecka.
Resten av vårdtiden lyssnar jag på radio på rummet och så spelar
jag kort med de andra patienterna. Vad är det jag väntar på? Samtal med
psykolog, det ingår i vårdprogrammet och kallas för brottsgenomgång.
Det är lång väntan på psykolog eftersom de är underbemannade och
har lång väntetid. Jag har väntat i ett halvår och fick precis nyligen börja
med första samtalet. Brottsgenomgången är nödvändig för att få hempermissioner och för att så småningom börja med utskrivningen. Jag
som är dömd för en mindre förseelse kan räkna med att bli utskriven
ganska snart efter att jag är färdig med vårdprogrammet och därför har
väntan på psykolog känts extra lång. Nu har jag också fått börja med
sysselsättning, det har jag också väntat på länge. Sysselsättning i mitt
fall är en praktikplats på en organisation. Egentligen skulle jag ha börjat sysselsättningen redan i höstas, i september, men eftersom det blev
fördröjningar hos kommunen och Arbetsförmedlingen kom jag i gång
först i februari. Nu har jag min praktikplats tre timmar per vecka, en tid
som kommer att utökas snart till två dagar i veckan. Då blir det lite mindre tom väntan på avdelningen, och det ser jag verkligen fram emot.
Patient med ett års erfarenhet
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Många bär på en sorg

J

ag har i nuläget ganska mycket permissioner, vilket jag uppskattar.
Jag brukar då gå ut och gå långa promenader eller träna på gym. Jag
spelar också musik och har en gitarr på mitt rum på avdelningen. Annars kan vardagen på avdelningen bli tung och långsam. Det är svårt att
fylla dagarna liksom. När man har sin tillvaro inom slutenvården kan
det bli ganska tungt i perioder. Man är också omgiven av andra som
har det svårt. Alla som har barn på utsidan längtar efter dem. Många
har sorg över saker som hänt och sådant som gått snett i livet, men inte
riktigt någonstans att göra av allt det tunga som man bär på.
Patienter kan också hitt stöd i varandra ibland. Jag har en nära
vän som jag lärt känna genom vården. Ibland brukar vi stå upp för varandra när vi upplever att saker inte sköts på rätt sätt, men det gillar
inte personalen. Men alla behöver ju någon som ser och kan tala för en
ibland.
Patient med sju års erfarenhet

Jag önskar att jag fick sköta mitt eget liv

M

itt liv är begränsat till avdelningen jag är inlåst på. Jag jobbar praktiskt genom en sysselsättning som jag deltar i ett par gånger i veckan. Där utför vi olika uppdrag och levererar inom konstruktion, byggeller sorteringsarbete. Annars tycker jag också mycket om att träna. Att
röra på sig och vara utomhus har genom åren hjälpt mig att må bättre,
jag tycker det är roligt också. Jag ser även en del på film. Jag tycker
mycket om att gå på bio, men det är ju begränsat för en person som mig.
Periodvis är det ofta långtråkigt. Det är jobbigt att ha sin vardag begränsad hela tiden. Man vänjer sig aldrig riktigt vid det. Att inte få sköta sitt
eget liv och bestämma själv. Som att till exempel inte få laga sin egen
mat. De aktiviteter som betyder mycket för mig, som till exempel träningen, där är jag helt beroende av att det finns personal som kan följa
med mig. Om personal inte har tid eller lust, blir det inte heller någon
träning för mig. Det är svårt att acceptera.
Patient med 27 års erfarenhet
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Lättare att träffa vänner i öppenvården

J

ag ska precis börja min arbetsträning på secondhand och jag går ut
med en hund varje dag. Jag träffar också min familj och vänner ofta.
Vi går till exempel och fikar eller tar promenader. Det är viktigt för mig
att ha människor i mitt liv. När jag var i slutenvården hade jag inga
vänner, så på det sättet har mitt liv blivit bättre sen jag skrevs ut till
öppenvården.
Patient med fyra års erfarenhet

Rättspsykiatrin är en isolerad miljö

D

et är en väldigt speciell känsla när man vistas länge och bygger sin
vardag på rättspsyk. Jag har också haft tur och träffat några riktigt bra vänner under min tid i vården. Det är relationer jag har kvar,
trots att några av dem lämnat och är utskrivna eller i öppenvården nu. Min flickvän, till exempel. Vi träffades på
rättspsykiatrin som patienter båda två, och håller
fortfarande ihop efter tre år. Min upplevelse har
varit att man kan bli väldigt ”tight” med varan”Rättspsykiatrin
dra och ”bonda” väldigt snabbt – i och med
är en väldigt isolerad
den mycket speciella undantagstillvaro man
miljö. Tyvärr är det
delar med andra patienter. Jag har i stunder
också svårt att skapa
känt mig väldigt nära några av de medpaen stimulerande
tienter jag mött, nästan närmare än min egen
vardag, man blir
familj.
Och då har jag ändå en väldigt god och
lätt passiv.”
nära kontakt med mina anhöriga på utsidan
också. Det är en häftig känsla samtidigt som det
också nästan är lite läskigt att det kan bli så.
Rättspsykiatrin är en väldigt isolerad miljö. Tyvärr är det
också svårt att skapa en stimulerande vardag, man blir lätt passiv. Det
finns inte mycket att bygga sina dagliga rutiner kring. Jag har haft
mycket tid att tänka, och det har väl kanske även hjälpt mig i viss mån.
Även om jag önskar att det inte hade behövt gå så många år.
Patient med 15 års erfarenhet
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Jag prioriterar studier och möten med psykologen

O

vissheten är svår när man befinner sig i tvångsvården. Det är svårt
att få en bra vardag just utifrån det, att man inte kan planera framåt. Jag försöker hålla på med studier och jag håller också i gång fysiskt.
Det finns en gymnastiksal som jag tycker om att gå till. Ibland får jag
göra utflykter, till exempel åka till stan. Men det gör jag inte ensam, jag
har alltid flera i personalen med mig då.
Jag försöker också fokusera på vården. Med tanke på den diagnosen jag har och mitt mående så känner jag själv nu att jag behöver
vård, men den måste också fungera och kännas rätt för mig. Jag träffar
en psykolog varje vecka. Det är viktigt för mig, och något som hjälper
mig och också kräver en hel del av mitt fokus. Jag försöker verkligen
prioritera det.
Patient med sex års erfarenhet

Jag försöker skapa en meningsfull vardag

D

et är väldigt svårt att skapa en meningsfull vardag när man vårdas
inom rättspsykiatrin under en längre tid. Jag försöker tänka att jag
behöver förbereda mig för världen utanför och ett liv efter vården. Jag
måste vara redo när den dagen kommer. Jag har använt min tid inom
vården till att studera distanskurser, och försöker även hålla mig i form
rent fysiskt. Jag läser väldigt mycket, både böcker och olika tidningar
och tidskrifter. Jag är intresserad av frågor och ämnen som rör människan, jag har läst både beteendevetenskap och psykologi. Jag är också
intresserad av juridik och samhälle. Kanske har det blivit så för att det är
frågor som ligger nära den egna vardagen, när man hamnat här där jag
är i dag. Jag tycker också det har hjälpt mig att förstå mig själv bättre, att
läsa och skaffa mig kunskap.
Jag tränar också en hel del. Det är många som blir passiva härinne. Det är inte bra, man behöver hålla både kropp och sinne i gång för
att kunna orka och se framåt.
Patient med 25 års erfarenhet
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Jag sover bort vardagen

V

ardagen är väldigt tråkig här. Jag sover mest eftersom det inte finns
så mycket att göra. Jag kollar lite på tv och spelar tv-spel. Annars
sover och äter jag bara. Förut kunde jag träna på ett gym här tillsammans med en person som kunde stötta mig med träningen. Men nu har
den möjligheten tagits bort. Jag mår inte så bra så därför är det svårt att
gå och träna själv. Jag behöver någon som kan följa med och motivera
mig.
Patient med 10 års erfarenhet

JAG VILL HA MINDRE
Stress
Oro
Ilska
Harm
Skam
Skuldkänslor
Dömande av andra
Hopplöshet
Rädslor

”Om jag fick göra ändringar i mitt liv”
Sagt av patienter inom rättspsykiatrin
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JAG VILL HA MER
Frihet
Självsäkerhet
Hopp
Livskvalitet
Ensamhet
Glädje
Tålamod
Mer förståelse av
andra och mig själv
Inspiration
Riktigt goda vänner
Beröring
Närhet

Dikt av patient

VÅRDENS BEMÖTANDE
Bestraffningar

J

ag tycker helt ärligt att min vårdtid mycket har präglats av att man
upplever sig bli uppfostrad hela tiden. Det är mycket ”makt och
härskartekniker” typ. Man ska tacka för allt och visa sig välvillig, annars riskerar man att uppfattats som besvärlig. Jag tycker att det har
känts som att man försöker straffa bort sjukdomar, jag kallar det för
”bestraffningspedagogik”. Det är också vanligt med kollektiva
bestraffningar. Som ett exempel så stängdes hela köket
ner i två veckor för alla på hela avdelningen en gång,
bara för att en person olovandes tog ett digestivekex. Det är också ganska vanligt att man inte blir
”Jag önskar att
behandlad som en vuxen i vissa avseenden. När
jag hade kunnat
det kommer till aktiviteter och så, har det ibland
visa min sorg mer
känts som att de varit mer anpassade för barn –
och då få stöd från
man ska rita teckningar och sådant.
personal.”
Eftersom jag betraktas som en patient som
begått våld mot andra, i mitt fall våld mot tjänsteman, så har jag inte fått samma empati upplever jag. Det
har jag tänkt på många gånger. Jag önskar jag hade kunnat visa
min sorg mer vid olika tillfällen och då få stöd av personal. Det är ju
bara dem som man har omkring sig när man hålls frihetsberövad och är
borta från vänner och familj.
En del saker har också varit bra. Jag hade till exempel tidigare en
medicin som jag fick på grund av min ADHD-diagnos. Den gjorde mig
lugnare och hjälpte mig att kunna fokusera bättre. Men den togs bort på
grund av att man hänvisade till risker då jag tidigare haft missbruksproblematik. Jag har också fått prova på terapi med djur, det som kallas
för ”hästassisterad terapi”. Det upplevde jag som både roligt och något
jag mådde bra av.
Patient med sju års erfarenhet
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Förvaring i stället för vård

A

lltså, jag skulle inte kalla det jag fått uppleva här för vård, utan helt
ärligt har det varit mest förvaring. Jag har haft psykologsamtal i
omgångar, och även fått medicin under en period. Fast jag aldrig egentligen behövt det. Jag har ju aldrig haft några psykoser ens eller tecken
på det.
Jag tycker dock själv att jag har förändrats under dessa år, jag
känner på riktigt att jag mognat. Men det är ett arbete jag gjort själv. Det
är inte något som jag tycker jag fått hjälp med, tyvärr. Och det kanske
också är något som kommer med åren för varje människa, tänker jag.
Jag har haft svårt att samarbeta med vården. Vi har inte kommit
överens, och inte heller haft samma bild av min problematik eller vad
jag behöver. Då blir det svårt med samarbete. Det finns en del bra personal, men en del som jobbar inom vården känns inte som rätt person
på rätt plats. Dessa har jag lärt mig att undvika. Många har också dålig
kunskap, om olika diagnoser och om människans natur och olika beteenden - det kan bli så när man är oerfaren och kanske inte har jobbat så
länge. Eller saknar utbildning.
Patient med 25 års erfarenhet

Beslut tas över huvudet

J

ag får ingen vård här trots att den rättspsykiatriska vården ska innehålla rehabilitering. Jag upplever också att rättspsykiatrin är som ett
eget land med egna lagar. Man har inte så mycket rättigheter här. Ledningen har stoppat patientråden det senaste halvåret, förmodligen för
att de inte vill ha klagomål från oss patienter.
Läkaren på avdelningen bryr sig inte om sina patienter förutom
de som han har valt ut som sina favoriter. Läkare ska enligt eden behandla patienter med empati och förståelse. Men han bryr sig inte och
tar inte ansvar för saker som går fel. Det är ingen idé att kritisera läkaren
för då får det bara negativa konsekvenser för mig. Så är det ofta här på
avdelningen. Om man säger sanningen och ger kritik så blir man straffad. Man måste ljuga för att få komma ut härifrån, alltså inte ge kritik
eller klaga. Att läkaren har så mycket makt skapar en stor rättsosäkerhet
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och leder till maktmissbruk där vi patienter inte har något att säga till
om.
Jag har blivit anklagad för saker jag inte gjort och blivit straffad.
Ett vanligt straff är att man blir fråntagen sina saker. Det är också vanligt
med kollektiv bestraffning - om en person gör något som bryter mot
reglerna så straffas alla på avdelningen. Alla regler används utifrån förklaringen att det handlar om säkerhet, men ofta gör det inte det.
En annan sak jag vill lyfta är att personer med särskild utskrivningsprövning, alltså SUP, inte får ha teknik. Men de utan SUP får använda till exempel mobiltelefoner och datorer. Jag anser att det är diskriminering.
Patient med 10 års erfarenhet

J

ag upplever att man inte har rätt till egna åsikter inom den rättspsykiatriska vården, allt bestäms över huvudet. Det känns som att det
är likadant i dag fast jag är i öppenvården. Jag har inget att säga till om.
Det finns många begränsningar inom öppenvården, till exempel får jag inte resa bort utan att säga till. Jag kan
inte hälsa på anhöriga utomlands vilket känns
väldigt jobbigt. Jag måste också ha boendestöd varannan vecka för att undvika ”social
”Man har inte
isolering” som de kallar det. Det är en rerätt till egna
gel inom vården, men jag har inget behov
åsikter inom den
av boendestöd. Jag hade inget att säga
rättspsykiatriska
till om det här. Jag tycker att det är fel att
vården, allt bestäms
mot sin egen vilja behöva träffa någon, till
över huvudet.”
exempel en boendestödjare. I vanliga livet
finns människor som inte har vänner av olika
anledningar. De kan till och med ha valt att inte
ha vänner. Det betyder inte att dessa människor
fungerar annorlunda i hjärnan än människor som har
vänner.
Patient med 4 års erfarenhet
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Bristande tillit

J

ag tycker det är svårt med tilliten. Det kommer alltid finnas ett visst
avstånd mellan personal och patienter. Jag har periodvis upplevt att
personer inte tycker om mig eller pratar om mig på ett sätt som jag inte
gillar. Jag har ju varit patient så pass länge att jag ibland också lärt känna
och lärt mig tycka om viss personal, som sedan slutar och går vidare till
annat. Medan jag blir kvar här.
Det händer också att personal i vården pratar vitt och brett med
oss patienter om vad de ska göra i helgen eller om resor som de gjort.
Det är väldigt okänsligt. Man tänker inte på att patienter, som inte alls
har dessa möjligheter, kan ta illa upp eller må dåligt av detta.
Patient med 27 års erfarenhet

J

ag träffade min flickvän som även hon var patient på avdelningen.
Vi fick då smyga med vår relation, annars hade de delat på oss direkt
vilket hade varit förödande för mig om det skett. Då hade jag blivit sämre i mitt mående, helt klart. Min flickvän är jätteviktig för mig och har
också hjälpt mig må mycket bättre, vilket de inom vården i stället borde
tycka är en bra grej.
Patient med 15 års erfarenhet

Allt jag säger och gör tolkas som psykisk sjukdom

D

et är svårt att känna sig normal när man vistas länge i vården, allt
blir psykiatriska symptom liksom. Allt man gör och säger övertolkas och dokumenteras. Sedan kommer det någon läkare som knappt
träffat en men som tittar i pappren, och tycker sig då veta allt om en och
veta precis vem man är.
Patient med sju års erfarenhet

J

ag har ofta upplevt ett dåligt bemötande från den rättspsykiatriska
slutenvården. Det känns som att man måste akta sig för vad man
säger. Man får inte heller ha dåliga dagar för då riskerar man att bli omhändertagen och ses som en sjuk människa i stället för att bara har en
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dålig dag. Det är dock svårt att dölja hur man mår eftersom medicinen
ger många svåra biverkningar. Jag är rädd för att bli återinlagd om jag
visar att jag mår dåligt.
Patient med fyra års erfarenhet

I

bland har jag känt mig motarbetad. Jag har velat samarbeta och bli mer
delaktig, men då i stället fått höra att det kan vara ett tecken på att man
är paranoid, när man velat ta del av det som står i ens egen journal. Så
jag försöker tänka på att inte begära ut mina journaler för ofta nuförtiden. Men jag deltar i både rond och möten kring min vårdplan. Och min
medicin och även kontakten med psykologen funkar också ganska bra
just nu. Det är skönt, trots allt.
Jag har nog alltid varit en grubblare. Och det är faktiskt inget fel
i det. Det behöver inte heller alltid vara ett tecken på sjukdom, även om
vården ibland verkar vilja se det så. Livet är inte en rak linje, utan det
går upp ibland och ner ibland. Och så är det nog för alla.
Patient med sex års erfarenhet

D

et är väldigt svårt med integriteten och att bli sedd som en vuxen
person med sin egen autonomi rent generellt i längden. Allt man
gör och säger tolkas och används emot en. Jag har till exempel fått höra
att jag pratar med mig själv när jag egentligen pratat i telefon på mitt
rum, eller sitter och jobbar med sångtexter – vilket jag gör ibland. Jag
har också fått mina friförmåner indragna en gång också, för att jag pratat för mycket om andra världskriget. Det var under en period när jag
var väldigt intresserad av det, såg några dokumentärer och läste böcker
om det och så.
Patient med sju års erfarenhet

D

et svåraste har för mig varit känslan av att behöva dölja sig
själv, på något vis. Man får inte vara sig själv. Personal iakttar
allt man gör och det hamnar sedan i journaler eller kan komma
att användas emot en på något sätt. Allt man säger och gör tol-
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kas och bedöms enligt psykiatriska referenser. Allt med en som person
blir liksom sjukt i deras värld, det är svårt att hålla kvar vid den man är
ibland då.
Patient med 15 års erfarenhet

Felbehandlad och övermedicinerad

M

itt samarbete med själva vården har gått upp och ned genom åren.
Jag har bitvis varit väldigt tungt medicinerad, något som jag inte
mått bra av. Visst, jag har haft några psykoser tidigare, och då behöver
man kanske medicin. Men det är en insats som vården fokuserar alltför
mycket på. Jag har fått mycket höga doser emellanåt och under alldeles
för lång tid. Man får många olika biverkningar och kroppen tar också
mycket stryk rent fysiskt. Det är inte bra. I övrigt tycker jag min vård
varit ganska innehållslös under långa perioder. Jag har ofta funderat
över det, vad går det ut på liksom? Det som kallas rättspsykiatrisk vård,
alltså.
Patient med 15 års erfarenhet

J

ag vet att jag behöver vård, och har genom åren fått insikt i mina
behov. Mitt samarbete med vården har varierat under tiden. Men det
har också berott på dem. Det är ju människor som jobbar i vården,
och ibland fungerar inte personkemin med alla. Jag tycker
också de har gjort fel ibland. Under en period stod jag
till exempel på alldeles för höga läkemedelsdoser.
Det hjälper inte att bara öka dosen, utan det gör
”Det hjälper
en bara trött och slö. För höga doser förbättrar
inte att bara öka
inte effekten. Det finns snarare en maxeffekt
dosen, utan det gör
man kan uppnå, sedan hjälper det inte mer.
en bara trött och slö.
Det enda som händer är att man mår dåligt på
För höga doser
grund av alla biverkningar som medicinen ger.
förbättrar inte
Man blir trött, passiv och orkar inget.
effekten.”
Patient med sex års erfarenhet

M

edicinen leder till huvudvärk, orkeslöshet, trötthet och
svullnad. Den påverkar också hormonerna vilket gör att jag
inte kan bli gravid. Jag tycker att det här är ett brott mot de mänskliga
rättigheterna. Det borde vara varje människas rätt att bli en mamma
eller pappa om man önskar. Mitt liv har ingen mening, jag vill bli mam-
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ma. Det är en sak att medicinera en människa som har medicinska problem, men jag är ju fullt frisk. Jag har pratat med vården om det här men
de lyssnar inte. Jag har pratat mycket med min mamma om den här
svåra situationen, hon är ett jätteviktigt stöd för att jag ska orka.
Patient med fyra års erfarenhet

Ö

vermedicinering med neuroleptika är en viktig fråga, tycker jag.
Jag upplever också att vården sedan försöker skapa nya diagnoser
efter det att en patient tvingas ta läkemedel. Men det är då egentligen
symptom på något annat. Man läkemedelsförgiftar personer med dessa
höga doser som ges, jag tycker mig ha sett mycket sådant genom åren.
Medicin hjälper vissa, men ibland är det som att man också provocerar
fram psykoser med all denna medicin.
Patient med sju års erfarenhet

N

ågot som är väldigt fel är hur medicineringen funkar här. Jag får
jättemycket medicin som ger många biverkningar som högt blodtryck, huvudvärk och ont i nacken. Personalen säger att det höga blodtrycket orsakas av något annat än medicinen, men jag vet att det har
med medicinen att göra.
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Ett annat problem är att jag får medicin för en diagnos jag inte har. Jag
vill inte ha medicinen men läkaren bryr sig inte. Jag var utan medicin i
nio år men de satte in medicinen för ett år sen för att de påstod att jag
var våldsam, vilket jag inte var. Att tvingas ta mediciner har påverkat
mig väldigt negativt.
När jag första gången skulle få medicinen blev jag tvångsbältad.
Jag blev nedtryckt och fasthållen av flera människor. Jag kunde knappt
andas, det var fruktansvärt. Bältning är en tortyrmetod som borde vara
olaglig. Jag är fortfarande traumatiserad av den händelsen.
Patient med 10 års erfarenhet

M

in son har autism, men han har aldrig haft psykoser. Trots det inleddes tung medicinering genom tvång när han kom till avdelningen, vilket snabbt också försämrade hans fysiska hälsa. Han mår i
dag sämre än någonsin och utsätts i nuläget för olika tvångsåtgärder
löpande.
Kvaliteten på det som kallas högkvalitativ vård måste förbättras
avsevärt. Det står helt klart i mina ögon. Jag hade helt andra förväntningar och hade ingen aning om att det kunde se ut så här. Man kan inte
medicinera patienter så tungt som man gör, och i synnerhet inte med
mediciner som personer inte har något behov av.
Anhörig med två års erfarenhet

Besöksförbud och sekretess

J

ag har försökt att få vården att lyssna på mig, och jag har blivit upprörd flera gånger. Genom detta har jag tyvärr då också belagts med
besöksförbud hos min son, som inte har någon annan trygghet än mig.
Det har varit, och är fortfarande, som en mardröm för oss.
Jag har försökt få kontakt med olika myndigheter för att överklaga eller anmäla saker jag tyckt blivit fel, men det verkar vara väldigt
svårt i Sverige.
Anhörig med två års erfarenhet
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D

et är väldigt svårt för oss anhöriga med sekretessen, och så har det
varit ända sedan vår dotter fyllde 18 år. När samhället tog över i
samband med att hon blev myndig hängde vi som anhöriga inte riktigt
med. Det stänges en dörr för oss då, kan man säga. Och den dörren har
aldrig riktigt öppnats igen efter det - trots att vi hela tiden följt hennes
situation, varit engagerade, närvarande och försökt att stötta och samverka. När hon skulle göra den rättspsykiatriska undersökningen, det
som kallas för P7:a, fick hon till exempel åka alldeles ensam till Rättsmedicinalverket i en annan stad och bli utfrågad. Hon var så ung och
mådde dåligt och hade ingen vid sin sida. Vi fick ju inte vara med då,
men vi känner i dag verkligen att vi hade velat det.
Anhöriga med tio års erfarenhet

Anhöriga ses som besvärliga

V

i har genom åren lärt oss att vårt beteende
och sättet att till exempel ställa frågor också påverkar hur vi blir bemötta av vården.
”Man har inte
Det känns inte bra egentligen, att man ska
rätt till egna
behöva vara så pass strategisk i ett läge där
åsikter inom den
man egentligen är ganska utsatt. Vården
rättspsykiatriska
borde vara mer professionell i sitt bemövården, allt bestäms
tande av anhöriga än så. Under perioder när
över huvudet.”
det uppstått problem har vi märkt att när vi
till exempel pratar med vårdpersonal om en
tredje part som gjort fel, så som en kommun, då
kan vi vara enade och överens. Men så fort vi som
föräldrar har kritik mot verksamheten eller ifrågasätter
insatser från vården så upplever vi att motstånd aktiveras. Ibland har vi
som föräldrar också kunnat hjälpa vården att förstå vår dotter som patient, då vi ändå är hennes närmaste anhöriga. När vi kunnat samarbeta
så har vi också märkt att de då blivit mer positiva till oss.
Det har varit väldigt smärtsamt att följa hur vår dotter inte kunnat landa i en vardag på ett boende som kan möta hennes särskilda
behov på ett bra sätt. Att konflikter med henne som person med autism39

diagnos inte kunde avvärjas av utbildad personal, utan att det behövde
gå så långt att hon skulle dömas till rättspsykiatrisk vård. Vi har försökt
förstå varför det inte fungerat, men det är svårt. Det känns också som
att man ofta automatiskt även ser oss som ett problem. Det här med
återkoppling är också en sak som är så svårt för oss anhöriga. Man förväntas ta reda på allt själv, och det är inte alltid lätt att förstå lagstiftning
och varför olika beslut kan tas eller inte.
En gång ringde vi direkt till IVO, alltså Inspektionen för vård och
omsorg, när vi fick reda på att hon varit isolerad sju dagar i sträck på
ett rum utan några saker alls. Vi kände oss desperata när vi reda på att
hon hade det på det viset. IVO förstod oss då och tyckte det var bra att
vi ringde dem. De skulle gå vidare med det sa de, men vi har trots det
ännu inte fått någon återkoppling eller fått veta vad de gjorde.
Anhöriga med tio års erfarenhet

Rädsla för att barnet inte kommer överleva vården

D

et svåraste av allt är rädslan för att mitt barn inte ska överleva vården. Att veta att han är ångestfylld och ensam, att han utsätts för
tvångsåtgärder – och att jag inte kan göra något. Det är en mardröm.
När vi pratar på telefon säger han: ”Mamma, det är ingen här som tycker om mig” och ”Varför kan vi inte träffas?”. En ung människa ska inte
behöva dö på grund av felaktig vård, det är helt ofattbart att man som
anhörig ska behöva oroa sig för det.
Anhörig med två års erfarenhet

Hon har tappat sin livsgnista

D

et har varit väldigt svårt för oss att se hur ens barn, en ung människa, berövas på sitt självförtroende och sin livsgnista. Det upplever
vi till viss del också har att göra med hur vården är utformad. När man
vårdats länge i slutenvården tappar man tyvärr många av sina förmågor. Det är lätt att bygga sin identitet utifrån att man inte klarar av något. Det gör ont att höra henne säga: ”Jag vill vara kvar på kliniken, det
är ju mitt hem”. Hon har också tappat alla kontakter med vänner på

40

utsidan. Personalen är ju som hennes vänner nu.
Som förälder bär man också alltid känslan att man skulle vilja
vara mer nära sitt barn när det inte mår bra. Den känslan försvinner
inte, även om ens barn blivit vuxen. Vi vet att hon kan få ett bra professionellt stöd av vården ibland. Men det kan inte ersätta anhöriga eller
det stöd man bara kan få av familj och vänner. Riktiga relationer liksom.
Någon som känner en som person och som kan trösta en på riktigt när
man känner sig liten. Hon har varit så mycket ensam i perioder, utan att
ha någon att gråta ut hos. Vi vet att hon farit illa och
utsatts för tvångsåtgärder som till exempel bältesläggning väldigt många gånger. Hur har
hon mått efter det, och hur har hon haft
det alldeles ensam i den situationen?
”Det har varit
Det är frågor man brottas med som
svårt att se hur ens
förälder.
eget barn formats och
Det har också varit svårt att
präglats av alla år i
se hur ens eget barn formats och
slutenvården. Ibland
präglats av alla år i slutenvården.
tycker vi att vi känner
Ibland tycker vi att vi känner henne
henne och ibland
och ibland inte. I vissa stunder är det
inte.”
som att hon har blivit som en främling
för oss. Det gör ont.
Anhöriga med tio års erfarenhet
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Fryser så jag skakar.
— Kan vi inte åka snart? vädjar jag till poliserna som sitter i framsätet.
Vill bara därifrån. Drar huvan på täckjackan över huvudet. Försöker gömma mig
för de nyfikna grannarna som står ute vid porten och för den stora folkmassan
som samlats utanför fastigheten, nere på gården. Tur att det är mörkt ute, tänker
jag medan jag hör poliserna diskutera huruvida de ska byta lås på min ytterdörr
eller inte. Efter förhöret som utförs i polisbilen är vi äntligen på väg. På väg bort
från helvetet jag tvingats lyssna på i cirka två veckor. Genom bakrutan ser jag
folkmassan skingras och noterar en ensam person som plumsar i snön en bit från
fastigheten. Mitt barn??!! hinner jag tänka innan vi lämnar bostadsområdet.
Inne på polisstationen tar poliser ifrån mig min handväska och två vårdare
och två kvinnliga poliser ser på medan jag tvingas byta kläder. Grön t-shirt och
gröna träningsoverallsbyxor. Sedan blir jag inlåst i en cell. Det enda som finns i
utrymmet är en bred bräda som är fastsurrad i väggen med en gul tjock gummimadrass på. Det är kallt i rummet och väggarna är inristade med olika initialer
och ord.
Andra som varit här? tänker jag medan jag ryser. Ber om en filt, fryser så
och den starka lampan i taket bländar mig. Är så trött men kan inte slappna av.
Försöker trösta mig med att mitt barn kommit ut därifrån?
En läkare kommer. Frågar hur jag mår medan han lyssnar på hjärtat och
tar blodtryck och puls. Tårar rinner medan jag försöker förklara hur orolig jag är
för mitt barn och säger att jag inte mår bra. Det går en stund. Förstår att klockan
måste vara mycket. Sedan byter jag om till mina vanliga kläder igen och blir skjutsad i polisbilen till psykakuten. Väntar i timmar på en stol medan de två poliserna
sitter mittemot mig i väntrummet och stirrar på mig. Äntligen min tur! Tänker
att nu får jag ÄNTLIGEN förklara för en psykläkare vad jag gått igenom de sista
tio åren och om oväsendet/de hjälplösa skriken som ekat genom väggarna i två
veckors tid. Men han bedömer mig som ”psykotisk”. Så då bär det i väg till en ny
stad till någonting som heter rättspsyk!?
Känner paniken komma rusande, hjärtat slår volter. Rättspsyk!? Är det inte
där alla dårar våldtäktsmän och mördare sitter? Varför ska JAG dit? Torkar bort
dimman från sidofönstret med handen. Snö, snö och åter snö och gran så långt

ögat kan se. Känner mig uppgiven och maktlös, varför, varför tror INGEN på det
jag berättat? Hur kan de bedöma mig som ”psykotisk ”? Anländer i polisbilen till
INTAGET på RÄTTSPSYK. Personal rusar ut och en personal säger högt:
— Men hon är ju inte psykotisk!
— Nej, säger jag lugnt. Jag är bara så otroligt trött och hungrig och orolig
för mitt barn, jag måste få sova, få något att äta och få känna mig trygg.
Och så försöker jag berätta för nattpersonalen att jag INTE vågat gå ut från lägenheten på två veckor på grund av det som ”pågått” i huset.
Handväskan och mobiltelefonen försvinner och jag tvingas återigen klä av
mig och byta om till landstingets blå patientkläder — samtidigt som jag noterar
att mina ”vanliga” kläder läggs i en plastpåse som de kny
ter ihop ordentligt. Leds genom glasdörrar och säkerhetsdörrar till akutavdelningen men den hemska erfarenheten där blir en annan historia!!!

Transporten till P7:an
— Upp och hoppa! hör jag en röst ropa.
Sömndrucken, yrvaken och fullproppad med mediciner försöker jag minnas var
jag befinner mig medan en kvinna i personalen ropar:
— In i duschen med dig! Du ska åka på en P7: a!
Va? tänker jag.
— Vad är en P7: a för något? frågar jag men får inget svar då hon redan
lämnat det skrämmande rummet som påminner om ett skyddsrum som
finns i källare.
Duschar och får frukost. Förs därefter till en liten buss som det står Kriminalvården på. Innan jag hoppar in i baksätet sätter de mag- och handfängsel på mig!!

Va? Tänker jag, vad tror de? Att jag är en mördare eller? En av kriminalvårdarna
kör bilen och en annan sitter bredvid honom i framsätet. Ytterligare två personal
från kriminalvården sätter sig på varsin sida om mig i baksätet innan den 20 mil
långa resan till det som kallas P7: a påbörjas. Som tur är så är kriminalvårdarna
ganska schyssta och förklarar att ALLA som de transporterar MÅSTE ha magoch handfängsel, även personer med funktionshinder. De berättar om en kvinna
utan hand som även hon var tvungen ha så! Krimpersonalen i bilen förklarar
också för mig vad en P7: a är för något.
— Du ska göra en liten sinnesundersökning som går fort, säger en.
En annan tillägger:
— Vi kommer att vänta på dig under tiden.
Ut ur bilen och in i en hiss och inne finns ett väntrum där jag får sitta och vänta en
stund. Läkaren ser ut som professor Balthazar med krulligt hår uppe på hjässan
och glasögon nere på näsan.
— Jaha hur var det här då? frågar han medan han studerar mig granskande, och jag som ser situationen som sista chansen att berätta allt som
hänt de senaste tio åren börjar ivrigt berätta med gestikulerande händer.
Jag får prata i cirka 15 till 20 minuter, och sen bär det av tillbaka till rättspsyk
igen. Får senare information av chefsöverläkaren på rättspsyk att även läkaren
på P7: an bedömde mig som allvarligt sjuk med vanföreställningar och psykotiska
inslag!! Totalt maktlös faller man in i depression och apati. Ingen inom rättsväsendet trodde på det jag berättade om och det jag har gått igenom. Vid varje
förvaltningsrätt med sex månaders mellanrum, togs det upp att jag sex år tidigare
sökt hjälp i akutpsykiatrin då jag var jagad och dödshotad av ett kriminellt gäng.

Den neuropsykiatriska undersökningen
En morgon på rättspsyk kommer en sjuksköterska och upplyser mig om att
en undersökning skulle göras. Jag fördes till ett rum där en bänk stod, ungefär som en massagebänk, där jag beordrades sätta mig. De två personerna
började göra rörelser framför mig och ville att jag skulle göra likadant. Klappa
mig på vänster ben med vänster hand, samtidigt skulle jag stryka mig på vänster axel med höger hand och sen skulle jag göra likadant med höger sida av
kroppen; sträcka fram händerna, rikta fingrarna mot mina ögon, klappa mig
själv på huvudet, stampa med fötterna med mera. Slutligen närmar sig en
av dem med sina fingrar mot min mun! Då protesterade jag och frågade:
— Men vad är det frågan om?
Som svar fick jag:
— Vi skulle bara se om du har sugreflexer kvar!! Sugreflexer!
Jag är väl inget barn heller!

DÖMD AV SAMHÄLLET I DUBBEL BEMÄRKELSE
Rättsväsendet sviker oss

J

ag har haft det svårt i kontakten med myndigheter. Det är väldigt
fyrkantigt. När jag tidigare befann mig i öppenvården och bodde
hemma i min egen lägenhet så brann hela huset ned över en natt. Det
var en granne i lägenheten intill som glömt en platta på. Jag förlorade
allt jag ägde på några timmar. Det gjorde också att jag då inte kunde
lämna prover i tid under dagarna efter det, enligt den överenskommelse
som då var förutsättningen för min öppenvård. Detta tog domstolen
inte någon hänsyn till utan bedömde det som en försummelse från min
sida. Och de var bland annat det som sedan ledde att jag kom tillbaka
till slutenvården, för att jag inte hållit den överenskommelse jag hade
med vården då, enligt dem.
Patient med sju års erfarenhet
Det känns inte som att samhället bryr sig så mycket om personer som är
i min situation. Det är i alla fall min erfarenhet genom åren som gått. Jag
vet inte hur min situation skulle kunna förändras. Det känns inte heller
som att någon där ute jobbar för det. Jag har haft olika advokater i perioder. De lägger minimalt med tid på att sätta sig in i ens fall, så mycket
kan man säga. Och de har ju inte kunnat förändra något för mig heller,
jag har ju varit här i snart tre decennier. Under en period hade jag en bra
advokat som jag upplevde verkligen såg min situation och kämpade för
mig. Men plötsligt så skulle han gå i pension. Det verkar svårt för mig
att få komma vidare, helt enkelt. Det är tråkigt.
Patient med 27 års erfarenhet

R

ättsväsendet har funkat okej, men på rättegången tillfrågades brottsoffren om de ansåg att jag var psykiskt sjuk. Men de har ju ingen
kunskap om detta. Det var olämpligt och fel.
En gång kontaktade jag Patientnämnden eftersom jag inte var
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nöjd med vården. Det slog dock tillbaka på mig eftersom de bröt mot
sekretessen. Informationen spreds till läkaren på min klinik som då fick
veta att jag hade klagat. Läkaren tog själv upp det med mig.
Patient med fyra års erfarenhet

J

ag kom på kant med samhällets myndigheter tidigt i mitt liv, kan
man säga. Jag har varit mycket arg på samhället för saker som inte
sköttes på ett bra sätt när jag växte upp. När jag sedan satt häktad på
Kronobergshäktet hade jag precis blivit myndig, och det var
en jobbig upplevelse för någon så ung. Man tilltalas
med cellens nummer hela tiden, inte sitt namn, när
man sitter där. Det var som att man inte sågs som
en människa. Jag var där i några månader och
”Man tilltalas med
spenderade dessutom min födelsedag i cellen.
cellens nummer hela
Det var hemskt. Man fick dessutom väldigt
tiden, inte sitt namn,
lite mat, jag var hungrig hela tiden och gick
när man sitter där.
ner mycket av min kroppsvikt. Jag mådde inte
Man sågs inte som
bra, och blev en fullfjädrad myndighetshatare
människa.”
efter det.
Patient med 15 års erfarenhet
Jag anser att rättssystemet är korrupt. Rättspsykiatrin är inte
rättssäker överhuvudtaget. Domstolen och förvaltningsrätten funkar
inte alls bra och domarna har inte rätt kunskaper. Ett stort problem är
också att advokaten får alldeles för kort tid med klienten. Det gör att de
inte hinner sätta sig in i fallet och de blir inte heller engagerade.
Patient med 10 års erfarenhet

Jag är ju bara en brottsling

J

ag tycker det är jobbigt att märka att vården försöker få andra att se
på min person på ett visst sätt, bara för att jag är här och vårdas för
de problem jag har. Man känner sig dömd och stämplad. Ens identitet

48

som människa formas lätt av att man är patient. Jag tycker inte om det.
Vi som vårdas inom rättspsykiatrin har faktiskt en diagnos, och det är
därför vi är här. Det är inte så att vi njuter av att begå brott, men ibland
verkar media och allmänheten vilja tro det. Man borde ta mer hänsyn
till den vård som den som blivit sjuk behöver, men det blir lätt så att
man sätter fokus på brott och straff i stället. Jag som även
har erfarenhet av Kriminalvården kan intyga att det
finns mycket farliga personer även där. Och som
kan begå förfärliga handlingar utan att må dåligt
över det. Men på något sätt så är stigmat ändå
”Man blir ju
ännu större för oss inom rättspsykiatrin. Det
stämplad. En del
är lite märkligt, tycker jag.
vill hjälpa en, medan
Jag har ju genom min diagnos blivit
andra ständigt vill
misstänksam mot systemet. Det kommer likpåminna en om alla
som på köpet. Samtidigt är jag också medveten
fel man gjort.”
om de brott jag begått. Vad kan man säga, man
blir ju stämplad. En del vill hjälpa en, medan andra ständigt vill påminna en om alla fel man gjort.
Det finns så mycket konflikter i allt. Men jag hoppas jag
ska få en andra chans av samhället ändå, framöver i livet.
Patient med sex års erfarenhet

S

om patient blir man väldigt stämplad. Att bli sedd till som person är
svårt när det som står i domen står i vägen.
Patient med 27 års erfarenhet

J

ag gillar verkligen inte det här att man blandar juridik och medicin
eller vård, som man gör inom svensk rättspsykiatri. Det känns inte
bra för mig som patient. Man blir som människa reducerad till de brott
man begått, tycker jag. Jag har länge velat få en ny medicinsk bedömning, men verkar inte kunna få det. När man vårdats så länge som jag
också gjort känns det som slentrianmässig rutingenomgång vid varje
förhandling i förvaltningsrätten. Domstolen blir som ett löpande band,
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och vi patienter står på kö för att få möta rätten på de dagar de bokar in
för oss. Det känns inte rättssäkert, helt enkelt. Det blir som ett skådespel.
Patient med 25 års erfarenhet

Allmänhetens associationer till rättspsykiatrisk vård.
Information inhämtad av projektet genom en undersökning på Facebook.
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Släkt och vänner tar avstånd

D

et känns som att man inom rättspsykiatrin ändå har ett annat synsätt på människan än vad man har i den reguljära psykiatrin. Det
är outtalat, men man känner det som anhörig – och man märker att ens
närstående som patient också påverkas av det. Medkänslan och omsorgen om själva personen är inte lika tydlig inom rättspsykiatrin. När vi
befunnit oss i den reguljära psykiatrin har vi på något sätt alltid blivit
betraktade med empati i vår situation som föräldrar. Inom rättspsykiatrin känns det mer kallt, eller vad man ska säga. Vi blir liksom inte
sedda som föräldrar, och vår betydelse som anhöriga värderas inte på
samma sätt. En del personal visar mer empati än andra, men de är också
toppstyrda av förvaltningsrätten på något vis. Det är känslan i alla fall.
Att man som anhörig måste gå igenom grindar och visiteras vid besök,
som alltid sker med personals närvaro och i ett låst rum – det tror jag
påverkar även personalens synsätt på hela situationen och på oss som
människor. Det skapar en viss attityd och för in en maktmedvetenhet i
sammanhanget. Eftersom man också blandar patienter som har begått
smärre brott med de som begått grova brott så dras alla över en och
samma kam känns det som.
En del av våra egna bekanta, vänner och släktingar har tagit avstånd från oss. De anser att det är brottslingar som vårdas inom rättspsykiatrin. Ibland har vi som föräldrar också blivit sårade över människors fördomar och brist på förståelse och därför själva valt bort vissa
sociala kontakter.
Anhöriga med 10 års erfarenhet
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”Måsen”

”EMÅ”

”EMÅ”

PATIENTER OCH ANHÖRIGA SLÅSS FÖR
SINA RÄTTIGHETER
Moment 22 utan möjlighet att komma vidare

J

ag har länge velat ha en ny medicinsk bedömning, men har inte fått
det. Det känns som att det enda sättet att kunna komma vidare är
att rakt av erkänna de diagnoser man fått, oavsett om man tycker det
känns rätt eller inte. Frågan om insikt blir som ett Moment 22. Om jag
erkänner att jag har insikt i min problematik så används det som ett sätt
att motivera fortsatt vård. Men om jag i stället nekar till det som åberopas, eller inte håller med - då sägs jag sakna insikt vilket även det då
motiverar att vården ska förlängas.
Patient med 25 års erfarenhet

V

i patienter har inga rättigheter. Vi är mindre värda
än djur och synen på oss är att vi inte klarar
oss själva. Läkaren styr och bestämmer allt så vi
patienter är helt maktlösa och kan inte ifrågasätta honom. Allt blir ett enda stort Moment
”Läkaren styr
22 där man inte har någon chans att säga
och bestämmer allt
ifrån eller klaga på vården. Det finns bra
så vi patienter är helt
personal här men de kan inte gå emot
maktlösa och kan inte
läkarens order. De har inget mandat att
ifrågasätta honom.
göra något. Hela regelverket gör att man
Allt blir ett enda
inte kan påverka sin situation. Det hänger
stort Moment 22.”
på att man har familj och vänner som ska
orka driva frågan, men jag har inte familj som
har den kapaciteten.
Patient med 10 års erfarenhet
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Rätt till grundläggande behov ingen självklarhet

S

edan jag hamnade inom den rättspsykiatriska vården har jag behövt
kämpa för rättigheten att bli gravid, men det har inte lyckats. Man
hade kunnat testa att låta mig vara utan medicin, många får ju den möjligheten. Men vården har sagt nej. Jag ser inte att någon kommer bry sig
om jag vill bestrida det här.
Patient med fyra års erfarenhet

N

är man varit i vården så länge som jag har så är det viktigt med meningsfulla sociala aktiviteter. Man är ju en människa och man behöver ha normala inslag i sitt liv också, även om man vårdas på avdelning.
Tyvärr är det inte en självklarhet inom rättspsykiatrin.
Patient med 27 års erfarenhet

”Det borde
finnas fungerande
patientråd [...] där
patienterna kan
organisera sig och
stötta varandra.”

R

ättspsykiatrin är en sluten verksamhet och
som patient blir man väldigt isolerad. Jag
har alltid haft anhöriga som varit nära, och som
haft full insyn i min situation vilket har hjälpt
just mig. Men alla har det inte så. Det borde
finnas fungerande patientråd eller liknande
som kan spela en viktig roll inne i verksamheterna, och där patienterna kan organisera sig
och stötta varandra. Det borde vara en rättighet
på alla sjukhus att patienterna kan organisera sig.
Patient med 15 års erfarenhet

D

et här med rättigheter är en sak som jag inte försöker tänka så mycket på just nu faktiskt. Ju fler rättigheter jag vet om att jag har, och
förväntas bevaka, desto sämre kan jag må — hur konstigt det än kan
låta. Det skapar stress hos mig, vilket i sin tur kan trigga min sjukdom.
Vetskap om svårigheter och orättvisor är en trigger för ångest. Jag var
skyddsombud på mitt arbete, där jag jobbade tidigare. Och diskussio-
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ner om rättigheter för lätt mina tankar tillbaka till den tiden, då min
ohälsa blommade ut och allt blev kaos.
Patient med sex års erfarenhet

Anhöriga ser hjälplöst på

V

i föräldrar har ingen möjlighet att påverka situationen. Både min
sons pappa och jag är oroliga för hans hälsa. Vår son hålls nedsövd
och tvångsmedicineras, men jag får inte träffa honom.
Anhörig med två års erfarenhet

D

et har varit upp och ner med våra rättigheter som anhöriga. Brister går oftast att koppla till sekretessfrågan. Vi har upplevt det som
rörigt, ibland gäller vissa saker och ibland inte. Personal ser olika på
sekretess, helt enkelt. Det kan skifta och det beror också på vår dotters
mående och skick, om hon klarar av att involvera oss eller inte, samt
hur mycket. Allt hänger på det. Det betyder att hon emellanåt är väldigt
ensam, trots att vi finns här och skulle kunna stötta och hjälpa henne
mer. Förvaltningsrätten har väldigt mycket makt, i vårt fall också över
det som läkaren föreslår. Det har att göra med det som kallas särskild utskrivningsprövning, SUP, och som domen för vår dotter är ställd med.
Anhöriga med tio års erfarenhet
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PATIENTER OCH ANHÖRIGA VILL SE FÖRBÄTTRINGAR
Maktmissbruk

J

ag upplever att det saknas översyn över läkare inom rättspsykiatrin.
Det borde finnas lagar och regler för hur läkare ska behandla patienter i rättspsykiatrin så att de inte kan utöva maktmissbruk. Jag måste
till exempel ta medicin mot min vilja, även fast det har visat sig att den
påverkar fertiliteten. Jag önskar att fler patienter kände till detta när de
först får en medicin. Om någon vill bli förälder, så bör man redan i början av vården få chansen att diskutera alternativ till medicinering innan
det blir för sent. Det ska vara en självklarhet att få föda barn. Man ska
inte tvångsmedicineras om det är ens högsta dröm att bli gravid.
Patient med fyra års erfarenhet

J

ag tycker man ska vara mer försiktig och noggrann med medicinen.
Och den repressiva miljön som är här, med all slutenhet och alla hårda och ibland obegripliga regler – kan också bidra till att förvärra antisociala drag hos en människa. Så känner jag i alla fall.
Patient med sex års erfarenhet

M

iljön här inne kan vara väldigt tuff. Jag tror allmänheten tänker
och tror att vården är mer omsorgsfull än vad den är i verkligheten. Jag har genom åren känt att personal ibland föraktar och dömer
mig på grund av brott jag begått. Och att man markerar detta genom att
behandla mig nonchalant eller empatilöst. Jag tycker också fler borde
veta om hur innehållslös vården kan vara. Att det i långa perioder är
svårt att fylla dagarna med något vettigt och meningsfullt. Det blir bara
förvaring liksom.
Patient med 25 års erfarenhet
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J

ag vill att andra ska förstå hur kontrollerad man är, i förhållandet
till personalen inom vården. Jag brukar benämna det som ”röstkontroll”. Det är inte alltid det uttalas men man kan höra det på rösten hos
någon. Därför går jag numera med på allt som förväntas av mig, bara
så att jag ska kunna komma vidare. Jag upplever också att det finns
personal som tycker det är en häftig grej att bli fysisk mot en patient och
till exempel isolera någon från gruppen. Det är som att de får utlopp för
egna behov av att utöva sin makt ibland. Det finns många saker man
utsätts för som jag tror inte många förstår. Under en period blev jag systematiskt väckt varje natt och lyst med ficklampa i ansiktet till exempel.
Min uppfattning är att alla som kommer ut ur tvångsvården säger att
det varit bra. För de har fått vara där ända tills de säger det.
Patient med sju års erfarenhet

Ineffektivt system

N

ågot som förvånar mig är att så få
aktiviteter är tidsbestämda från början, och att man därför inte kan jobba
parallellt med flera insatser. I stället
måste man vänta tills en aktivitet,
exempelvis psykosskolan, är avslutad innan nästa kan börja planeras.
På samma sätt går det inte att söka bostad parallellt med brottsgenomgången utan man måste vänta tills brottsgenomgången är klar innan det är aktuellt
att kontakta kommunen med förfrågan
om bostad. När kommunen får frågan om
bostad är det dags för utskrivning, och det
är något jag verkligen ser fram emot efter
drygt ett år på den här utslussningsavdelningen.
Patient med ett års erfarenhet
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Meningsfull sysselsättning

M

eningsfull sysselsättning för patienter inom rättspsykiatrin är en
fråga jag verkligen tycker borde lösas. Det är svårt att fylla dagarna liksom. Medicineringen gör också att man lätt går upp i vikt, vilket
inte precis heller gynnas av att man sitter så mycket stilla, genom att
man inte får aktivera sig. Jag har vid tillfällen fått prova på hundterapi,
vilket jag gillade jättemycket. Det borde finnas mer sådant som patienter kan få hålla på med, för att kunna må bättre, utvecklas och hålla i
gång.
Patient med 15 års erfarenhet

S

jälva vården skulle kunna bli så mycket bättre. Jag skulle önska att
det fanns avdelningar med djur som kunde hjälpa patienter att uppleva mer lugn och ro. Hundar som man använde i vården, det tror jag
skulle hjälpa många att må bättre. För att kunna tillfriskna behöver man
ha det lugnt.
Patient med 27 års erfarenhet

J

ag tycker att vardagsmiljön inom slutenvården borde innehålla mer
möjligheter för patienter att vara digitala. Det är viktigt om man ska
förbereda sig för samhället utanför, vilket ändå är tanken, att lära sig
digitala verktyg såsom att kunna delta i videomöten och liknande.
Patient med 25 års erfarenhet

A

tt vården kan vara så innehållslös, är en sak som förvånat oss genom
åren. Behandlingen består mestadels av medicinering och tvångsåtgärder. Vardagen är inte särskilt stimulerande för den som vårdas, och
vi har sett på vår dotter hur hennes mående också försämrats till följd av
detta. När hon bodde på boende klarade hon av att åka kollektivtrafik
själv till en aktivitet. Men nu är hon så sjuk att två personal måste finnas
i hennes närhet dygnet runt.
Vardagen behöver bli mer stimulerande för den som vårdas. Alla
behöver meningsfulla aktiviteter där man får utvecklas och växa som
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person. I synnerhet eftersom vårdtiderna är så långa för många. Om
man dessutom är på den avdelningen som kallas ”intaget” så inskränks
de få saker som finns att göra ytterligare. Detta för att tanken är att man
ska vara där under kortare tid medan man är på väg någon annanstans
i verksamheten, vad vi förstått. Samtidigt kan man också bli kvar där i
flera månader. Man kan inte sätta en människa liv på paus på det sättet.
Det bryter ner. Personer blir sämre av att inte få göra något. Vi kan se
att vår dotter mått som bäst när hon fick hålla på med något
såsom till exempel matlagning, studera något ämne, eller
delta i musikaktiviteter. Så har det varit periodvis för
”Många
vår dotter när hon då varit på avdelning, och det var
förlorar de bästa
bättre än på intaget. Där får man inte välja själv vad
åren av sina liv,
man vill sysselsätta sig med om dagarna, och det
och det kostar
finns väldigt lite att välja på. Man blir vingklippt
också mycket
när man inte får göra något utan bara hållas förvapengar för
rad. I vårt fall kan vi se hur det gjort att vår dotter
samhället.”
liksom ”gått ner sig”.
Anhöriga med tio års erfarenhet

Ökad rättssäkerhet

V

i behöver lyfta frågan om hur enormt långa vårdtider det är inom
rättspsykiatrin. Det gynnar ingen att det ser ut som det gör. Många
förlorar de bästa åren av sina liv, och det kostar också mycket pengar
för samhället. Jag ifrågasätter också hur rättssäkert vårt svenska nämndemannasystem egentligen är. De är ju bara politiker och behöver inte
alls ha formell kompetens. Det gör att man känner sig utsatt. Det blir
inte rättssäkert.
Jag önskar också att andra förstod hur mycket av ens person som
ses som uttryck för en diagnos bara, när man vistas länge i vården. Man
ses inte som människa. Man tappar lätt bort sig själv genom det, och så
ska det inte behöva vara. Ingen blir friskare av det.
Patient med 15 års erfarenhet
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J

ag skulle önska att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra tillsynsmyndigheter skulle få lite mer riktiga befogenheter. De
kan egentligen inte göra något om vården brister, känns det som. De
borde kunna göra mer, tycker jag. Jag tycker också att det borde finnas
tidsgränser för större granskningar i patientens fall, när vårdtiden blir
alldeles för lång och drar ut på tiden. Att man efter en femårsperiod
till exempel kan granska och titta närmare på en persons
situation, utreda varför det inte går framåt och vilka
åtgärder som ska sättas in vidare i stället för att göra
vården mer effektiv.
Patient med 25 års erfarenhet

E

”Det måste
finnas bra personal
inom rättspsykiatrin,
det kan göra en stor
skillnad för oss
patienter.”

n av de viktigaste frågorna för mig är att
det måste finnas bra personal inom rättspsykiatrin, det kan göra en stor skillnad för oss
patienter. En annan sak är att hela systemet behöver förändras. Som det ser ut just nu finns det inte
någon möjlighet att få byta sjukhus eller avdelning.
Inte heller att få upprättelse. Vi behöver ges mer tid med
våra advokater som kan driva fallet framåt.

Patient med tio års erfarenhet

Ökad kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

J

ag skulle önska att det blev mer känt att det är möjligt att vårdprofessionen kan fortgå med långvarig felbehandling gentemot en skyddslös person som dessutom har en neuropsykiatrisk diagnos som autism –
utan att någon ingriper. Jag vill att fler ska få veta vilka risker som finns
för några av de som befinner sig i den psykiatriska tvångsvården. Att
man dessutom dömer dessa personer på det där sättet i rättssystemet,
det tror jag inte många vet.
Det hårda bemötandet i den rättspsykiatriska vården mot både
patienter och anhöriga tror jag inte heller att många är medvetna om.
Jag hade ingen aning om att jag skulle bli behandlad så här. Min son
63

berättar för mig att personal säger till exempel till honom att han aldrig
ska få träffa oss, sina föräldrar, igen och även att han kommer hamna i fängelse i hemlandet när han lämnar kliniken i Sverige. Detta gör
honom mer upprörd, ledsen och orolig och försämrar hans mående så
klart. Det är helt ofattbart i mina ögon att det kan vara så. Jag måste hitta
en väg ut ur det som pågår, och det är så snabbt som möjligt.
Anhörig med två års erfarenhet

V

i önskar fler visste hur rättslös man kan bli, även i ett land som
Sverige. Att en väldigt ung person med autism kan hanteras helt
utan ombud eller utan oss föräldrar närvarande i processer där avgörande beslut tas eller där man utsätts för undersökningar med mera.
Vid ett tillfälle fick vi i efterhand veta att personal som skulle skjutsa
henne mellan ett boende och en psykiatrisk mottagning, hade stannat till på ett av landets högriskfängelser för att de behövde ta en
paus och äta. Under tiden satte de henne i häktet där. Det finns en
otrolig okunskap när det kommer till att bemöta och hantera personer med autism, även inom vården – hur märkligt det än kan låta.
Hur man bemöter personer med autism och bristen på kunskap om olika beteenden inom autismspektrumet behöver också förbättras, det är
för lite kunskap – även inom vården. Det har till och med en avdelningschef erkänt för oss, ”min personal har låg kunskap om detta” sa han
vid ett tillfälle. Det blev även en hel del missförstånd under domstolsförhandlingarna på grund av vår dotters autismdiagnos - och man inte
anpassade hur man ställde frågor och förväntade sig svar från henne.
Domstolsväsendet behöver lära sig mer där.
Anhöriga med tio års erfarenhet
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Anhörigas egna associationer till rättspsykiatrisk vård.
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HUR LIVET HAR PÅVERKATS AV RÄTTSPSYKIATRIN
Jag är inte längre samma person

J

ag är inte samma person längre, som jag en gång var. Jag var tuffare
tidigare, alla åren i slutenvården har gjort mig skör och att jag känner
mig ständigt utsatt. Det har också fått mig att känna hur viktigt det är
att stå upp för det jag tycker är rätt. Och ändå våga säga till när man ser
att någon gör fel, mot till exempel andra patienter som inte kan säga
ifrån eller stå upp för sig. Jag är rädd för andra saker nu, än vad man var
förr när man var yngre och kanske var rädd för att få stryk eller så. Nu
är jag mer rädd för vårdpersonalen och deras pennor.
Patient med sju års erfarenhet

Att hjälpa andra har hjälpt mig

J

ag har förutom att hantera min egen situation också lärt känna
många andra patienter genom åren, och sett deras situation. Det
finns nya personer som kommit till min avdelning och en del har också
lämnat genom att de blivit utskrivna. Jag har sett hur andra har
det, och också försökt hjälpa dem att komma vidare. I
många fall tror jag att jag kunnat hjälpa och peppa
personer som varit nya som patienter i vården, så
de kan komma vidare och bli utskrivna. Det
”Den slutna
känns bra för mig att veta att jag kunnat hjälpsykiatrin är en
pa andra på det viset. Det känns meningskrass verklighet för
fullt ändå, trots att mitt eget liv blev så här.
Patient med 27 års erfarenhet

Rättspsykiatrin har tagit mina bästa år

D

en slutna psykiatrin är en krass verklighet
för oss patienter. Man blir avtrubbad liksom.

oss patienter. Man blir
avtrubbad liksom. Det
är en svår tillvaro att
inte veta vad som
väntar eller när.”
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Det är en svår tillvaro att inte veta vad som väntar eller när. Man ska
liksom vara redo att återgå tillsamhället, samtidigt som man också ska
vara redo för att man kan hinna dö här inne innan man kommer ut.
Men jag försöker att inte vara bitter. Jag kan ändå fortfarande känna en
livsglädje inom mig, och den tänker jag försöka hålla kvar vid så länge
jag bara kan.
Patient med 25 års erfarenhet

R

ättspsykiatrin har präglat min syn på livet. Den har påverkat tilliten.
Jag har ingen tilltro till läkare eller vårdare. Jag har inget förtroende
för någon eller något och misstänkliggör folk.
Patient med tio års erfarenhet

R

ättspsykiatrin har tagit mina bästa år. Visst har jag
mycket kvar av livet, men det är också många år
som gått, och jag är ingen ungdom längre. Jag har
”Ibland är
fått många insikter och jag ångrar även de saker
livsgnistan inte
jag själv gjorde fel såklart. Jag ångrar alla år av
på topp, men man
allvarlig brottslighet genom de hot jag skickat
älskar livet och vet
ut, och jag är ledsen för hur det kan ha påverkat
att man är värd ett
andra. Men jag tänkte inte så då, jag tänkte inte
liv. Man kämpar,
att det kunde skada någon annan på det sättet.
ger inte upp.”
Men alla kan göra fel. Och jag tänker nu att jag ska
försöka lära mig av det, så att mitt liv kan bli bättre.
Jag är ju troende bahá’íer, vilket ger mig en inre trygghet som jag kan vila i. Jag är inte rädd längre.
Patient med 15 års erfarenhet

I

bland är livsgnistan inte på topp, men man älskar livet och vet att man
är värd ett liv. Man kämpar, ger inte upp. Jag vet sedan innan att livet
är mer vackert än nu och det kommer bli det när det här är över.
Patient med fyra års erfarenhet

68

Patienters egna associationer till rättspsykiatrisk vård.
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Livet är ett ständigt kaos

S

edan vi kom till Sverige och jag kom tillbaka till min hemstad har
hela vårt liv ställts på ända. Allt är kaos just nu. Jag tar en stund i
taget. Och jag kämpar varje dag för att göra det jag kan så min son ska
kunna komma ur det här.
Anhörig med två års erfarenhet

Vi har själva behövt söka hjälp

V

i har genom våra egna svåra erfarenheter blivit mer öppna och mindre rädda. Det låter lite konstigt, men det kanske är för att man blivit luttrad. Det har varit otroligt svårt i omgångar. Vi som föräldrar har
på grund av detta båda drabbats av panikångest, och bitvis så svårt att
vi själva fick söka hjälp. Som en överlevnadsstrategi har man byggt ett
skal runt sig, man bär den här erfarenheten inom sig och lever i ständig
beredskap inför att något hemskt kan hända. Ringer telefonen vid en
udda tidpunkt, så rycker man liksom till. Vi kan fortfarande njuta av
livet ibland, men det svåra finns alltid där med en samtidigt. Vi vet inte
vad framtiden ger, och det lever vi med varje dag.
Vi värjer nuförtiden inte för att hjälpa andra människor
med problem som andra kanske tar avstånd från, och det
har vi i och för sig kanske aldrig gjort. Men nu har
vi troligtvis stärkts i detta ännu mer. Vi har inte
heller samma respekt för myndigheter längre,
”Vi upplever
man räds inte för att ringa och ta kontakt för
att det har kommit
att försöka ta reda på saker. Vi upplever ju
att bli myndigheterna
att det har kommit att bli myndigheterna
som stoppar
som stoppar utvecklingen för vår dotter,
utvecklingen för vår
mer än själva sjukdomen faktiskt.
dotter, mer än själva
Vi har väl fått en lite ”krass” syn på
sjukdomen faktiskt.”
politiker och myndigheter, eller vad man
ska säga. Tyvärr. Vi hade aldrig kunnat tro
att man hanterar personer med autism eller
andra neuropsykiatriska diagnoser i Sverige på
det sättet som vi sett genom våra erfarenheter.
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När vi i dag hör om någon person med autism som kanske råkat ut för
något så blir alltid vår spontana reaktion ”ånej bara personen inte hamnar på rättspsyk”.
En positiv sak faktiskt är att vi genom våra erfarenheter blivit
bättre på att sätta gränser i vårt eget liv. Man lär sig vad som är viktigt
när man kämpat så länge för sitt eget barn. Det som varit negativt är
att det har varit svårt att ibland fungera optimalt på jobbet eller sköta
andra åtaganden då man har så mycket privata problem som vi har haft
genom den situation som vår dotter så länge befunnit sig i. Man halkar
hela tiden efter med allt annat när en närstående befinner sig i kris. Och
omgivningen förstår inte heller alltid vad man går igenom när man har
en närstående som vårdas i rättspsykiatrin. Det är svårt att få empati då.
Man känner sig ensam när man ser personers engagemang för andra
som har det svårt, i till exempel somatisk sjukdom. Vi har genom åren
inte upplevt att man sluter upp för oss på samma vis, tyvärr. Det är
liksom tabu.
Anhöriga med tio års erfarenhet
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KONTAKTEN MED ANHÖRIGA
Svårt att hålla kontakten när man är inlåst

J

ag har en son utomlands, som jag längtar otroligt mycket efter att få
se och träffa på riktigt. Genom att jag varit i rättspsykiatrin de senaste
åren har det tyvärr inte varit möjligt. Men det är en dröm jag har som
håller hoppet vid liv. Jag har även några andra nära släktingar som är
viktiga för mig. Vi ses tyvärr inte så ofta dock, det är svårt när man befinner sig långt bort rent geografiskt. Och resa utomlands får jag ju inte
heller göra så länge vården pågår.
Patient med sju års erfarenhet

N

är man är inlåst så länge som jag varit så är det svårt att hålla nära
relationer levande. Man kan liksom inte bara åka hem till någon och
hälsa på spontant. Jag har några kontakter med nära anhöriga, men inte
så många. De blir också färre med åren. Jag har fått en del digitala vänner under perioder jag varit aktiv på nätet. Men numera har jag ingen
möjlighet att vara på nätet, på grund av restriktioner kopplade till min
vård. Vi får se om detta kan komma att förändras någon gång. Jag har en
dröm att överraska någon av dem någon gång, genom att bara åka och
ringa på dörren i ett spontanbesök. Det vore roligt.
Patient med 27 års erfarenhet

D

et är svårt att hålla kontakt med familj och vänner när man vårdas
inom rättspsykiatrin. Min hemkommun är långt bort så det är för
långt att åka för familj och vänner om de vill hälsa på. Jag har också
bara permission två timmar åt gången, så jag hinner inte åka hem för att
hälsa på min mor. Hon är gammal och det görs inga anpassningar för
att vi ska kunna ses.
Patient med tio års erfarenhet
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Min familj ger mig trygghet

K

ontakten med familjen har funkat bra under tiden som jag vårdats.
Inom slutenvården kom familjen två gånger i månaden och vi hade
en regelbunden telefonkontakt. Familjen kommer fortfarande regelbundet och vi pratar på Messenger varje dag. Kontakten innebär en trygghet och kärlek, mina föräldrar och bror betyder mycket för mig.
När jag var i slutenvården hade jag inga vänner. Men nu har jag träffat
vänner som jag träffar regelbundet. Min familj har funnit där sen dag ett
och har ställt upp på alla sätt. De har deltagit i vården och bland annat
varit med på vårdplaneringar.
Patient med fyra års erfarenhet

T

rots alla år som gått har min nära relation till mina anhöriga bestått.
Min mamma ringer varje dag, trots att det gått mer än femton år.
Mina föräldrar och mina närmaste vet allt om min situation och ger mig
hela tiden kärlek och stöd. Det har gått bra att fortsätta ha en god relation med dem, tycker jag. Det har faktiskt fungerat bra.
Patient med 15 års erfarenhet

J

ag har bra kontakt med mina anhöriga, trots
allt som hänt. Jag har syskon och andra familjemedlemmar som jag fortfarande pratar med,
”Det kan vara
och som också följer hur det går för mig. Jag
ganska svårt för
har även en flickvän på utsidan, sedan någanhöriga inom rättsra år tillbaka. Vi ser fram emot dagen vi ska
psykiatrin. Man kan inte
få ha obevakade besök, vi har ännu inte fått
göra något liksom, utan
ha det fram till nu. Hon är mycket viktig för
bara vänta. Jag skulle
mig.
önska att vården tog
Det kan vara ganska svårt för anhöriga
bättre vara på de
inom rättspsykiatrin. Man kan inte göra något
anhöriga.”
liksom, utan bara vänta. Jag skulle önska att vården tog bättre vara på de anhöriga. De är viktiga
för oss patienter och de behöver också stöttning. Ibland

74

kan det även stressa mig när jag märker att mina närstående blir otåliga
och tycker att vården tar för lång tid.
Jag har också två barn. Jag har inte kontakt med dem direkt, men
med deras mammor. När de blir äldre kan vi träffas och ha kontakt,
tänker jag. Jag tänker ofta på dem och ser fram emot den dagen vi får
ses igen.
Patient med sex års erfarenhet

J

ag har bra kontakt med mina anhöriga, både i Sverige och utomlands. Vi pratar regelbundet och de har följt mig under alla år. Det
är jobbigt att man inte kan ha en egen telefon på rummet. Det är många
som vill använda avdelningstelefonen, och därför är det ofta upptaget.
Man kan inte heller då prata någon längre stund när man väl får använda den, utan måste i stället ta hänsyn till att det alltid står någon annan
och väntar på tur.
Patient med 25 års erfarenhet

EN OVISS FRAMTID
Att leva utan horisont

D

et svåraste är att inte veta när man ska få komma ut. Jag tycker det
känns som att sitta i baksätet på en bil, bakom en sådan där genomskinlig ruta som taxibilar ibland har. Och den som kör lyssnar inte på dig och frågar inte vart du skulle vilja åka.
Och du får inte heller veta vart färden bär, om
den går framåt mot något mål eller bara leder
runt i cirklar. Det är bara att passivt åka med,
”Jag hoppas att
man kan inte göra något annat. Jag hoppas
jag
ska få komma
på att jag en dag, inom en förhoppningsut, såklart. Och jag
vis inte alltför lång framtid, ska få en ny
vill
vara förberedd då.
medicinsk bedömning. Jag försöker också
Jag vill bara leva ett
hålla mig uppdaterad och läser nyheter
vanligt liv, det är
och böcker för att följa vad som händer på
det enda.”
utsidan. För jag hoppas att jag ska få komma
ut, såklart. Och jag vill vara förberedd då. Jag
vill bara leva ett vanligt liv, det är det enda. Jag
hoppas på en andra chans i livet.
Patient med 25 års erfarenhet

D

et jag hoppas på i framtiden är att min öppenvård avskrivs och att
jag får kontakt med den vanliga vården. Förhoppningsvis kan de
hjälpa till att avskriva medicineringen så att jag kan få bli frisk. Men jag
vet inte när vården kommer avslutas.
Patient med fyra års erfarenhet

M

in särskilda utskrivningsprövning gör att jag aldrig vet när jag
kommer skrivas ut. Jag har förvaltningsrätt var sjätte månad där
de beslutar om min framtid. De anser att det finns risk för återfall för
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brott men det håller jag inte med om. Ovissheten är väldigt svår att leva
med.
Patient med tio års erfarenhet

V

i hoppas att vår dotter en dag snart ska få landa i ett eget boende,
med bra assistenter eller personal, och där hon kan trivas och bygga
ett tryggt liv. Att hon ska få börja om, utveckla sina förmågor och kunna
ha egna framtidsplaner utifrån sina egna förutsättningar. Att hon ska
få drömma och få roliga saker att se fram emot i sitt liv. Ibland känns
det som att det faktiskt skulle kunna vara möjligt och ibland känns det
omöjligt. Man har lärt sig att leva med att kastas mellan hopp och förtvivlan när det gäller detta. Tio år av felaktig vård och långa perioder
av inlåsning har förstört mycket av förutsättningar för henne dock. Hon
har blivit hospitaliserad och även förstört sig själv på fler sätt. Hennes
självskadebeteende har ökat i samband med ångest vid varje halvårsprövning, då hon inte kunnat se framåt mot en utskrivning eftersom
vården är på obestämd tid. Ångest är väldigt problematiskt när man
inte vet om och när man får skrivas ut. Hon har fått följdsjukdomar av
vårdens metoder, och för lite motion på sätt som hon föredrar har gjort
henne överviktig. Godis blir en guldkant i vardagen i brist på andra
nöjen.
Anhöriga med tio års erfarenhet

Drömmar och längtan efter ett normalt liv
”Jag drömmer
om ett eget boende
och att få bestämma
över mitt eget liv. Då
skulle jag skaffa
en hund.”

J

ag drömmer om ett eget boende och att få bestämma över mitt eget liv. Då skulle jag skaffa en hund. Jag växte upp med hundar och min
familj har alltid haft hund. Jag saknar dem och
skulle gärna ha hund igen någon gång i livet. Det
vore härligt.
Patient med 27 års erfarenhet

78

J

ag längtar efter mitt eget boende, min egen lägenhet. Där jag kan få
bo med min katt, som just nu är hos en ”kattvakt” som jag kallar det –
fast det gått flera år. Där kan jag också syssla med min musik. Jag spelar
både piano, gitarr och synt, jag tycker om att göra så kallade sessions
där man kopplar upp sig online och skapar i realtid medan andra kan ta
del av det digitalt samtidigt. Jag drömmer också om att en dag få träffa
min son, såklart.
Patient med sju års erfarenhet

J

ag längtar så mycket efter ett normalt liv bara. Och jag längtar efter
mina nära och kära på utsidan. Att få vara tillsammans med dem, och
ha en egen vardag nära dem. När jag skrivs ut ser jag fram emot att få
flytta ihop med min flickvän. Då kommer jag även få bli styvpappa till
hennes barn. Det känns som en fin grej. Jag skulle också vilja vara mer
utomhus när jag väl får chansen att bestämma över mitt eget liv. Gärna
få jobba med något yrke där man är ute. Såsom trädgårdsarbete eller
något som gör att man får vara närmare naturen.
Patient med 15 års erfarenhet

J

ag vet att jag kommer behöva vara här ett tag till. Jag känner det
själv, och visst – det är kanske inte så kul. Men jag hoppas jag ska
fortsätta utvecklas och må bättre. Jag jobbar för det varje dag. Jag ser
fram emot att få fortsätta studera här inifrån; jag är just nu intresserad
av ämnen som handlar om livsåskådning, religionsvetenskap och samhällsvetenskap. Jag vill också få ytterligare behörigheter inom VVS och
fastighetsskötsel.
Jag ser också fram emot att få leva ett vanligt liv med min flickvän, på utsidan längre fram. Jag tänker att vi tillsammans ska hitta en ny
trygg plats på en mindre ort - där vi kan bygga upp ett gott liv tillsammans. Hon betyder otroligt mycket för mig. Då kan jag så småningom
återknyta kontakten med mina barn också. Det stärker mig att tänka på
det och det ger mig hopp.
Patient med sex års erfarenhet

79

F

ramtiden känns inte ljus. Vården anser att jag behöver ett stödboende när jag kommer ut, men jag har varken råd eller behov av det. De
säger att jag får skrivas ut om jag går med på det men jag vill inte det.
Jag blir påtvingad ett liv som jag inte vill ha. Både tvångsmedicinering
och ett boende som inte är i min hemkommun. Jag vill bo nära min
mamma. Det ska inte behöva vara så här. Jag har en lägenhet men får
inte bo i den, jag måste ta boendet de väljer åt mig. I framtiden hoppas
jag på att få jobba med uppfinningar, jag ser mig själv som en hobbyuppfinnare och vill gärna ägna tid åt det.
Patient med 10 års erfarenhet
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”Måsen”

”EMÅ”
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D

en eviga väntan på att få besked om utskrivning. Svårigheterna att få
dagarna att gå. Mediciner som gör en trött och leder till en rad olika
biverkningar. Sorgen och skammen över att ha hamnat i rättspsykiatrin.
Minnena som skaver och utspelar sig om och om igen inne i huvudet.
Ensamheten och isoleringen som ständigt gör sig påmind. Bristen på kontroll över sitt liv och ovissheten om framtiden. Hjälplösheten man som
anhörig känner när den man älskar befinner sig bakom låsta dörrar.
Personer som vårdas i rättspsykiatrin och deras anhöriga saknar ofta
inflytande över vården.

R

ättspsykiatri innebär en rad olika lagar och bestämmelser som patienter, anhöriga och vårdpersonal måste förhålla sig till. Dock finns det
många möjligheter att öka brukarinflytandet så att vården blir mer individanpassad, och därmed ökar förutsättningarna för ett fungerande liv
efter utskrivning.
I denna antologi har vi samlat erfarenheter från patienter och anhöriga om hur det är att leva med rättspsykiatrisk vård. Dessa grupper
har ofta svårt att göra sina röster hörda, och därför är det extra viktigt
att lyfta erfarenheter från de som faktiskt vet bäst hur vården fungerar i
praktiken. Vilka förbättringar anser patienter och anhöriga är de viktigaste? Hur kan brukarinflytandet i rättspsykiatrin öka?
Den här boken vänder sig till alla som vill lära sig mer om rättspsykiatrisk vård. Till exempel vård- och myndighetspersonal, rättsväsendet,
beslutsfattare och brukarföreningar. Självklart är boken också till för patienter och anhöriga. Förhoppningen är att du som läsare får en djupare
förståelse för vad det kan innebära att vårdas i rättspsykiatrin.

