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Nätverket Låg-affektiva Psykologer:

”Hög tid att överge tvångsmetoderna!”
De senaste månaderna har
vi genom medierna kunnat
ta del av en rad missförhållanden inom psykiatrin.
SVT:s Uppdrag Granskning
visade på grova övergrepp
mot kvinnor med självskadebeteende som behandlades inom rättspsykiatrin,
och DN har i flera artiklar
belyst missförhållanden på
den barnpsykiatriska kliniken i Stockholm.
Gång på gång får vi läsa
om fasthållning, tvångsmatningar, tvångsmedicineringar och tvångsgipsningar av patienters
armar med mera. De barn
och unga som behandlas
inom den specialiserade
psykiatrin har stora och
svåra problem, det förnekar
ingen. Svårigheterna väcker
rädsla, ångest och förtvivlan
i patienternas omgivning.
Även personalen drabbas av
tyngden i dessa patienters
svåra problematik.

fasthållning, tvångsmatning,
tvångsmedicinering och så
vidare, är en allvarlig inskränkning av en människas
integritet. Det är sällan
dessa åtgärder resulterar i
att patienterna tillfrisknar
och blir bättre i sin sjukdomsbild.
Vi önskar nu att blicken kunde höjas mot metoder som
inte kränker den mänskliga

de. Metoderna handlar om
tänkande och praktiska förhållningssätt som kroppsspråk, fysiskt avstånd och
konfliktutvärdering.

Och, det viktigaste av allt,
utan att den personliga
integriteten har kränkts hos
de individer som behövt
hjälp.

Psykolog Bo Hejlskov Elvén

Det är dags att även psy-

har i flera olika böcker och
intervjuer beskrivit hur
metoden kan användas, senast var han med i Uppdrag
gransknings reportage om
vården av självskadande

kiatrin får upp ögonen för
de metoder som beskrivits
ovan och på ett seriöst sätt
försöker implementera
dessa metoder i vården av
de sjukaste patienterna.
Att fortsätta kränka och
begå övergrepp mot några
av samhällets mest utsatta
är för oss inte längre acceptabelt. Vi kräver en psykiatri
som bemöter patienter med
värdighet och respekt, och
som gör patienter friskare
när de går ut från kliniken
än de var när de gick in.
Det är hög tid att överge
tvångsmetoder och släppa
in metoder där tvång inte
längre är nödvändigt!

”Vi önskar nu att blicken kunde
höjas mot metoder som inte kränker
den mänskliga integriteten”

Vi, ett nätverk av psykologer

runt om i Sverige, upplever
dock att de metoder som
används på vissa håll inom
psykiatrin har nått vägs
ände och att dessa metoder
inte leder till en vård som
gör patienterna friskare.
Snarare tvärtom. Flera
patienter vittnar om fler
och än mer svårbehandlade
symtom efter att ha varit
i kontakt med psykiatrin.
Rena maktövergrepp som

integriteten. Vi önskar att
psykiatrin tar till sig de metoder som länge har använts
inom andra verksamheter
vilka också hyser individer
med mycket svåra beteendeproblem, som kanske både
skadar sig själva och sin
omgivning. Inom omsorgen
har man länge arbetat på ett
helt annat sätt med patienter med funktionsnedsättningar som har haft kraftigt
utagerande beteende. Dessa
metoder kan sammanfattas
med det lågaffektiva förhållningssättet.
Den lågaffektiva metoden

handlar, kort sammanfattat,
om hur man kan skapa en
pedagogisk miljö präglad
av lugn och positiva förväntningar på patienterna i
syfte att minska stress och
problemskapande beteen-

kvinnor på Rättspsyk i
Växjö.
De lågaffektiva metoderna

har använts länge och har
gång på gång resulterat i
att svåra beteendeproblem
minskat eller helt upphört.
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Nätverket Låg-affektiva Psykologer initierades 2011 av
Bo Hejlskov Elvén med ambitionen att få större spridning för
låg-affektiva metoder i bemötande av individer med problemskapande beteende. I nätverket finns psykologer med stor
kännedom om funktionsnedsättningar, verksamma inom vitt
skilda specialiteter från barn till äldre. Alla medlemmar kan
erbjuda handledning och utbildning i låg-affektivt bemötande.
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