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Utmaning för polisen att hjälpa 
personer med psykisk sjukdom

Ghadi Ghazale jobbar som kommunpolis i Varberg och är 
en erfaren polis. När han får larmet om ett pågående 
misstänkt suicidförsök börjar inte hjärtat slå som det 
gjorde när han var ny inom yrket. Han vet att hans lugn är 
hans främsta tillgång när han öppnar lägenhetsdörren 
och går in.

I badrummet möter han en ung tjej. Hon är tyst, vill inte prata men har själv 
försökt lägga ett förband över de sår hon gett sig själv. När Ghadi tittar på 
hennes arm inser han att det inte är första gången hon skadar sig själv då 
armen är täckt av fler ärr än oskadad hud. 

Hon sitter med duschen på men är svår att få kontakt med, säger bara att hon 
inte vill leva längre. För Ghadi är det viktigaste nu, när han vet att faran inte 
längre är akut, att få kontakt med henne och han frågar vad hon tycker om att 
göra. ”Ingenting” blir svaret.

– När jag inte mår så bra brukar jag titta på serien Vänner, har du sett den? 
försöker Ghadi lite trevande. Då kommer det ett litet leende och Ghadi mär
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En patientgrupp som innebär stora utmaningar
Patienter med emotionellt instabilt personlighetssyndrom (tidigare borderline) kan 
ofta hota att skada sig själva, och då blir polisen många gånger första kontakten mel
lan psykiatrin och den som mår dåligt. Men det är en patientgrupp som innebär stora 
utmaningar och kan leda till stor frustration, inte minst för den polis som kan möta 
samma patient flera gånger under samma dag.
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ker att nu har han fått kontakt. En kontakt han sedan kan spinna vidare på 
och som kommer vara ovärderlig alla de gånger han kommer att träffa henne 
igen, och igen och igen…

– När jag får det där leendet, eller någon form av positiv reaktion, då vet jag 
att jag har vunnit, säger Ghadi. Och den här gången gick den unga tjejen 
med på en frivillig transport till psykiatrins akutmottagning. När de träffas på 
stan kan de prata lite om serien, ”det är ju du som gillar Vänner”, säger hon. 
De kommer att träffas många gånger, ibland flera gånger samma arbets
pass, något Ghadi beskriver inte helt utan frustration. 

Ghadi har flera exempel på samma scenario, personer som mår dåligt som 
blir hämtade gång på gång. Ibland kan de få larm om samma person bara en 
liten stund efter att de lämnat hen på akutmottagningen. 
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Ghadi Ghazale har mött många människor med psykiska besvär under sina år som polis.
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Så varför tvångsvårdar man inte alltid en person med uppenbara svåra psy
kiska problem? Lotta Jarl är chefsöverläkare och medicinskt lednings
ansvarig för den vuxenpsykiatriska heldygnsvården i Halland och förklarar 
komplexiteten med patientgruppen. 

– Jag förstår helt klart frustrationen som Ghadi Ghazale känner. När man 
träffar en person som mår mycket dåligt och som skadar sig själv eller ut
trycker självmordstankar är det inte konstigt att man tänker att det är själv
klart att personen måste vara inlagd på sjukhus. Men för personer med emo
tionellt instabilt personlighetssyndrom finns det – hur konstigt det än kan låta 
– inget vetenskapligt stöd för att sjukhusvård är till nytta, och det gäller  
i synnerhet tvångsvård. Tvärtom kan det leda till ökade självskador. Men 
självklart kan även den här patientgruppen behöva vårdas inneliggande 
ibland och därför görs alltid en läkarbedömning när patienten söker, säger 
Lotta Jarl.

Vad vet man hjälper de här personerna? 
– Personer med emotionellt instabilt personlighetssyndrom har en ökad 
känslomässig sårbarhet och ofta med snabba svängningar. Därför blir det 
extra viktigt med ett gott bemötande, att man lyssnar, att man tar patientens 
mående på allvar och stöttar i att hitta det som är meningsfullt för patienten. 
Det finns inga läkemedel som botar, men läkemedel kan lindra symtomen. 

Hur är det att som läkare möta den här patientgruppen?
– Vi som jobbar i psykiatrin möter den här patientgruppen ofta. De som har 
svårast symtom har ofta tät kontakt, framför allt med öppenvården. Det kan 
vara en utmaning att få en god allians med patienten eftersom något som är 
utmärkande är att de här personerna ofta har svårt med tilliten. Det som gör 
mig mest frustrerad, eller snarare ledsen, är när jag inte når fram till patien
ten, när hen får känslan att vi inte vill hjälpa och därför tackar nej till den vård 
vi erbjuder. 

Hur ser prognosen ut för den här patientgruppen att bli friska?
– För många börjar symtomen i tonåren och kan hålla på under flera år men 
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ofta mildras de med åldern. Samtidigt kan patienten med stöd och hjälp lära 
sig att hantera sina svårigheter. Så prognosen är god även om det ibland tar 
tid och det viktigaste: Det finns hjälp att få!

Hur kan polisen bäst agera för att hjälpa de här personerna?
– Ghadi Ghazale beskriver ett väldigt fint sätt tänker jag, att vara respektfull, 
att skapa en relation, att lyssna på patienten. Jag kan inte säga att det är 
något specifikt som just polisen kan göra, det gäller nog alla som möter pa
tienten; men att försöka förstå vad som ligger bakom att hen mår så dåligt 
just nu? Att försöka att inte avfärda eller bagatellisera anledningen för up
penbarligen är det något som påverkar den personen väldigt mycket i situa
tionen, säger Lotta Jarl.

– Man kan också försöka att tillsammans komma fram till vad som brukar 
vara hjälpsamt för personen när hen mår dåligt. Att göra upp en plan för de 
närmsta timmarna som innehåller något av det som brukar hjälpa till att av
leda tankarna. Det viktiga är att det är saker som patienten själv tycker är 
hjälpsamt och att planen också innefattar hur patienten ska ta hjälp om  
måendet trots detta försämras och när man ska söka vård, att söka hjälp 
innan man gör sig själv illa. Vi önskar ju att polisen inte ska behöva bli inblan
dade alls utan att den som mår dåligt ska komma direkt till oss.
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