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Ärendebeskrivning
Justitiedepartementet har genom remiss bjudit in Stockholms läns
landsting att yttra sig över betänkandet Rapport från
Bergwallkommissionen (SOU 2015:52).

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 september 2015
Förslag till yttrande
Sammanfattning av betänkandet - Rapport från Bergwallkommissionen

(SOU 2015:52)
Förslag och yrkande
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse
den 21 oktober 2015 (bilaga).

Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avge yttrande till Justitiedepartementet över betänkandet Rapport från
Bergwallkommissionen, SOU 2015:52, i enlighet med landstingsdirektörens
förslag till yttrande.

Särskilt uttalande
Erika Ullberg (S), Dag Larsson (S), Jens Sjöström (S), Tove Sander (S) och
Tara Twana (S) samt Susanne Nordling (MP), Tomas Eriksson (MP) och
Malin Karlsson (MP) anmäler ett gemensamt särskilt uttalande till
protokollet från Socialdemokraterna och Miljöpartiet (bilaga).
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Landstingsstyrelsen

Yttrande över betänkandet - Rapport från
Bergwallkommissionen (SOU 2015:52)
Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink

Ärendebeskrivning
Justitiedepartementet har genom remiss bjudit in Stocldiolms läns
landsting att yttra sig över betänkandet Rapport från
Bergwallkommissionen (SOU 2015:52).

Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande till Justitiedepartementet över betänkandet Rapport från
Bergwallkommissionen, SOU 2015:52, i enlighet med landstingsdirektörens
förslag till yttrande.

Landstingsrådsberedningens motivering
Den s k Bergwallkommissionen har haft som uppdrag att redovisa
rättsväsendets och sjukvårdens agerande i samband med de
brottmålsprocesser som ledde till att Sture Bergwall dömdes för åtta mord.
Bergwallkommissionen anser att staten och landstingen bör ägna ökad
uppmärksamhet åt rättspsykiatrin och den psykiatriska tvångsvården.
Kunskapsutvecklingen inom området måste förstärkas.
Landstingsstyrelsen delar kommissionens uppfattning om att
kunskapsutveckling är viktig inom den rättspsykiatriska vården. Det är
även viktigt med systematiska kunskapsöversikter och att en översyn görs
av den rättspsykiatriska forslaiingen i Sverige utifrån ett internationellt
perspektiv.
Utgångspunkten måste vara att all vård ska vara kunskapsbaserad. En
annan viktig utgångspunkt är att ett vetenskapligt synsätt genomsyrar
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vården. Vården måste grunda sig på vetenskap och beprövad erfarenhet.
Det är också angeläget att vården följs upp och att rapportering av
vårdinsatser görs till olika kvalitetsregister. För att vårdprocessen ska vara
strukturerad är det viktigt att vårdprogram fmns och tillämpas för olika
diagnoser och tillstånd.
I vården av Bergwall verkar inte konsekvenserna av användningen av
bensodiazepiner och smärtstillande läkemedel ha beaktats i tillräcklig
omfattning. Terapier med bortträngda minnen i vuxen ålder och
återgestaltning verkar inte varit förankrade i vetenskaplig forskning. Med
dagens kunskap är det tveksamt om Bergwall över huvudtaget skulle ha
behandlats med dynamisk psykoterapi.
Dessa beskrivningar av händelser i vården av Bergwall pekar på ett behov
av väl förankrade riktlinjer för den rättspsykiatriska vården och att dessa
tillämpas i praktiskt vårdarbete. Dessutom måste beprövad erfarenhet
omprövas fortlöpande. Det är även viktigt att finna former för att snabbt .
kunna sprida ny medicinsk kunskap inom den rättspsykiatriska vården.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 september 2015
Förslag till yttrande
Sammanfattning av betänkandet-Rapport från Bergwallkommissionen

(SOU 2015:52)

Anna Starbrink

Carl Rydingstam
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Gällande Yttrande över betänkandet — Rapport från
Bergwallkommissionen (SOU 2015:52)
I Bergwallkommissionen (SOU 2015:52) diskuteras en hel del andra
förbättringsmöjligheter för rättspsykiatrin än det konkreta förslag som
redovisas i sammanfattningen. I landstingsdirektörens förslag framgår att
Stocldiolms läns landsting ställer sig bakom förslaget att ge Statens
beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i uppdrag att
inventera på vilka områden inom rättspsykiatrin det finns behov av
systematiska kunskapsöversikter.
Vi vill understryka vikten av även de övriga förslag som diskuteras i
kommissionen skyndsamt ska behandlas av förvaltningen i landstinget. Det
gäller tex. utvecklande av lokala vårdprogram, ökad användning av
rättspsykiatriska kvalitetsregister och formerna för utvidgad kollegial
samverkan.

