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Remissvar avseende Rapport från Bergwallkommissionen (SOU 2015:52)
Sammanfattning
− SBU anser att det är viktigt att uppmärksamma risken för negativa effekter vid
psykologisk behandling.
− SBU är positiva till att inventera på vilka områden inom rättspsykiatrin det finns
behov av systematiska kunskapsöversikter, men påtalar att detta kräver extra
resurser.
SBU har tagit del av slutbetänkandet från Bergwall kommissionen och har nedan
sammanställt myndighetens kommentarer till betänkandet.
Kommissionen har utrett rättsväsendets och vårdens agerande. Utredningen lämnar
förslag till förändringar som syftar till att stärka det fortsatta arbetet och förhindra att
liknande situationer uppstår i framtiden.
SBU har framför allt valt att kommentera utredningens förslag angående framtida behov
av systematiska kunskapsöversikter.
SBU:s synpunkter på betänkandet
Utredningen har på ett förtjänstfullt sätt beskrivit det specifika ärendet, rättprocesserna
och de strukturer som påverkat ärendet. Frågeställningarna är nogsamt belysta ut flera
perspektiv.
Det är viktigt att uppmärksamma risken för negativa effekter vid psykologisk behandling

Psykologisk behandling uppfattas ofta som oskadlig. Men trots att det finns exempel på
oväntade negativa effekter, är det bara undantagsvis som forskningen om psykologiska
metoder över huvud taget kommenterar biverkningar. Negativa effekter i just
psykologiska behandlingsmetoder belyses i en översiktsartikel av Arnberg och
medarbetare [1].
Inventering av områden med behov av systematiska kunskapsöversikter

Utredningen föreslår att regeringen bör ge SBU i uppdrag att inventera på vilka
områden inom rättspsykiatrin det finns behov av systematiska kunskapsöversikter.
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SBU är positiva till utredningens förslag. Myndigheten har tidigare gjort ett flertal
systematiska kunskapsöversikter inom psykiatri och psykologi. SBU arbetar dessutom
kontinuerligt med att identifiera kunskapsluckor i hälso- och sjukvården, samt med att
kartlägga områden i behov av framtida översikter.
Skulle behovet av att identifiera specifika kunskapsluckor eller genomföra
kunskapssammanställningar öka till följd av att utredningens förslag realiseras, finns ett
behov av ökade anslag eller bidrag till SBU.
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