
”Tvångsvård får ges endast om patienten lider av en allvarlig 
psykisk störning och på grund av sitt psykiska tillstånd och 
sina  personliga  förhållanden  i  övrigt  har  ett  oundgängligt 
behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat 
sätt  än  genom  att  patienten  är  intagen  på  en  sjukvårds-
inrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård (sluten 
psykiatrisk tvångsvård)”.

(ur Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT)

Mark vet att han borde vara rädd med tanke på att han troligtvis strax ska dö. 
Revolvern som riktas mot hans huvud lämnar inget tvivel om vad som håller på 
att hända. Han tänker på sina föräldrar, hur förkrossade de ska bli över nyheten 
om att deras ende son skjutits ihjäl på ett sjukhus, en död som känns onödig och 
bortkastad, en grym slump och ett uppenbart fall av att vara på fel plats i fel tid. 

Livet passerar inte revy i hans medvetande. Kanske är hans livshistoria inte 
tillräckligt lång eller intressant.  I  stället tänker han på den framtid han aldrig 
kommer att få uppleva och en fru han aldrig kommer att få lära känna, barn han 
aldrig kommer att få. Kanske har han helt enkelt inte hunnit uppleva någonting 
av värde som kan flimra förbi i en situation som denna. Mark är förvånad över 
hur lugn han är. Det känns som om hans hjärna, automatiskt och utan hans aktiva 
medverkan, gör en slutsummering av livet och av de konsekvenser som hans död 
kommer  att  få  för  omgivningen.  Ibland  har  han  undrat  över  hur  han  skulle 
reagera i en krissituation där hans liv stod på spel. Skulle han råka i panik och bli 
fullständigt  handlingsförlamad eller  skulle han lyckas hålla  huvudet  kallt  och 
helskinnad ta sig ur en till synes hopplös situation? 

Han  hade  aldrig  trott  att  han  skulle  få  svar  på  den  frågan  på  sin  egen 
arbetsplats och med ett vapen riktat mot sig. 
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Mannen  hade  lagt  sina  fötter  på  bordet  och  höll  ett 
Ballerinakex i handen. Han var orakad och hans vita rock 
var  full  med  kaffefläckar.  På  skrivbordet  trängdes  halv-
meterhöga  travar  med  papper  och  böcker  blandat  med 
tomma kexpaket. 

Ett askfat var fullt av cigarettfimpar och ett halvdussin 
urdruckna kaffekoppar  var  fösta  åt  sidan  på  skrivbordet 
och balanserade farligt nära kanten. 

En grå tvättsäck låg i ena hörnet av rummet med en hög 
smutsiga  sjukhuskläder  slängd  ovanpå.  Bokhyllan  som 
stod lutad mot den bakre väggen i rummet var helt tom 
sånär som på några röda pärmar på nedersta hyllan. 

Mitt framför Pålsson stod den stationära datorn varifrån 
musiken  strömmade  ut.  Mark  kunde  se  patientlistan  på 
avdelningen och konstaterade med lättnad att han åtmins-
tone var bekant med journalsystemet Take Care.

Pålsson skakade på huvudet och tillade: 
”Och  det  blir  inte  bättre  av  att  vi  inom  psykiatrin  så 

lättvindigt lägger in varenda jävel som söker akut för helt 
normala reaktioner på händelser i livet.” 

Här spände Pålsson ögonen i Mark: 
”En omotiverad inläggning blir ju en indirekt bekräftelse 

på  att  personen  verkligen  är  psykiskt  sjuk  och  behöver 
läggas in. Och har man satt igång den processen så är det 
helt jävla omöjligt att göra någonting annat. 

Nästa gång patienten söker akut och kräver inläggning är 
det  svårt  för  den  jourhavande  läkaren  att  säga  nej.  För 
patienten kommer naturligtvis  att  hänvisa till  att  hon eller 
han ju blev inlagd vid det senaste besöket på akutmottag-
ningen.” 

Cools återkommande bältesläggningar av patienter, mot 
alla  gällande  regler,  hade  vid  flera  tillfällen  medfört 
varningar och Cool balanserade nu farligt nära gränsen för 
en avstängning och kanske till och med ett avskedande. 

Bältesläggning  av  patienter  ska  utgöra  undantag  och 
endast komma ifråga där patienten utgör en uppenbar fara 
för sig själv eller omgivningen. Cool var fullt  medveten 
om detta  men  hade  i  vissa  fall  en  annan  åsikt  om var 
gränsen  för  bältesläggning  gick.  Pirjo  hade  vid  varje 
tillfälle hittills hållit Cool om ryggen när han råkat illa ut, 
men inte ens hon skulle kunna skydda honom i all evighet. 

Pålsson låste upp hurtsen och drog ut en av skrivbords-
lådorna  där  Jack  Daniel’s-flaskan  låg.  Så  sträckte  han  sig 
efter  en  av  plastmuggarna  på  skrivbordet  och  hällde  upp 
whiskeyn så att muggen blev halvfull. 
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