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När Psykiatrireformen träd-
de i kraft 1995 var avsikten att
förbättra särskilt de psykiskt
långtidssjukas situation. Ett tek-
niskt begrepp, »medicinskt fär-
digbehandlad inom kvalificerad
psykiatrisk slutenvård», har ini-
tialt skapat viss förvirring. Syf-
tet var, när det infördes, att sty-
ra resurserna för vård och stöd.
Begreppet bör ses över för att
bättre kunna relatera till patien-
ternas/klienternas totala vård-
och stödbehov. Risken är annars
stor att reformens goda intentio-
ner, tillkomna i en period med
starkare samhällsekonomi än
vad som gäller för dess genom-
förandeperiod, endast stannar
vid att vara –  intentioner.

Den 1 januari 1995 trädde den s k
Psykiatrireformen i kraft. Syftet med
reformen var att förbättra särskilt de
psykiskt långtidssjukas livssituation
bland annat genom att stimulera till ökat
samarbete mellan kommuner och
landsting. Ambitionen är att dessa mål-
grupper skall ges möjlighet att leva i och
ta del av samhället på ett bättre sätt än
vad som nu är fallet. 

Styrmedlet som riksdagen valt för att
påskynda denna utveckling är pengar,
dels i form av ett treårigt stimulansbi-
drag på 1,2 miljarder kronor att använ-
das i olika projekt för att underlätta och
stimulera utvecklingen av samarbetet
mellan kommuner och landsting, dels
genom att skatteväxla i genomsnitt 15
procent av psykiatrins resurser/verk-

samheter till kommunerna samt genom
att skapa en teknisk term kopplad till
pengar nämligen »medicinskt färdigbe-
handlad inom kvalificerad psykiatrisk
slutenvård». Begreppet innebär att be-
talningsansvaret övergår till kommu-
nerna för varje patient som under en tre-
månaders period vårdats enligt Hälso-
och sjukvårdslagen och av specialist i
psykiatri bedömts ej vara i behov av
»kvalificerad sluten psykiatrisk vård»,
det vill säga i teknisk professionell me-
ning anses vara »medicinskt färdigbe-
handlad». Begreppet gäller ej de patien-
ter som är föremål för vård enligt lagen
om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller
lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV).

Reformen utvärderas
Socialstyrelsen utvärderar reformen

på uppdrag av regeringen, och nyligen
har årsrapporten för 1996 presenterats
[1]. Utredarna anger att det är för tidigt
att ännu se några resultat av reformen
men följande trender kan urskiljas.
1. Full aktivitet råder i landsting och

kommuner kring de olika målgrup-
perna.

2. De pågående processerna kommer
att generera ny kunskap.

3. Individanpassat och differentierat
vårdutbud är under uppbyggnad.

4. Kontinuerlig uppföljning av refor-
mens intentioner initieras.

Beträffande begreppet »medicinskt
färdigbehandlad inom kvalificerad psy-
kiatrisk slutenvård» sägs vidare i års-
rapporten att »begreppet initialt skapa-
de en viss förvirring, till viss del bero-
ende på att endast de två första orden
användes och på så sätt gav intryck av
att patienten inte längre var i behov av
fortsatta medicinska insatser. Efter om-
fattande informationsinsatser kring be-
greppets egentliga innebörd tycks inte
längre föreligga några svårigheter att
hantera det». 

Vad finns då bakom trenderna? Cir-
ka 1 300 projekt av varierande kvalitet
och inriktning pågår runt om i landet
med hjälp av treåriga stimulansmedel.
Enligt Socialstyrelsens årsrapport [1]
gäller den största andelen projekt »ut-
bildning» (24,4 procent), därefter kom-
mer projekt som rör samordning» (23,1

procent). Projektens inriktning speglar
sannolikt ett behov av att definiera ba-
sala begrepp som är centrala för att kun-
na utveckla ett konstruktivt samarbete
mellan olika vårdgivare.

Enbart rättsligt begrepp
Begreppet »medicinskt färdigbe-

handlad inom kvalificerad psykiatrisk
slutenvård» är en teknisk term och är i
konsekvens med reformens anda aktu-
ellt endast som ett rättsligt begrepp i
samband med tillämpningen av lagen
om kommunernas betalningsansvar.

Begreppet har som utvärderarna på-
pekar [1] skapat förvirring. Vid Social-
styrelsens regionala tillsynsenhet i Öre-
bro har journalerna på de patienter som
definierats motsvara begreppet stude-
rats på ett systematiskt sätt i samband
med de större inspektioner som enheten
genomför. 

Rent allmänt kan konstateras att det
finns stora variationer i fråga om vilka
kriterier som specialisten grundar sina
beslut på, vilka ställningstaganden som
lett fram till beslutet samt vilka rutiner
som finns för kontakter med närstående
och andra vårdgivare för upprättande av
gemensamma behandlingsplaner. Sats-
ningen på projekt med inriktning mot
utbildning och samordning ter sig där-
för mycket relevant!

Hittills har utvecklingsarbetet till
stor del fokuserats på de patienter som
fanns inom psykiatrisk slutenvård vid
startpunkten för reformens genomfö-
rande och som då bedömdes motsvara
termen »medicinskt färdigbehandlad
inom kvalificerad psykiatrisk slu-
tenvård». Erfarenheterna hittills från
Stockholm men även utanför storstads-
regionerna talar för att de patienter som
i en teknisk mening definierats som
»medicinskt färdigbehandlade» har
mer omfattande vård- och stödbehov än
den grupp som beskrevs i Psykiatriut-
redningen [2]. Inom Västra Stockholms
sjukvårdsområde genomfördes en stu-
die av samtliga patienter som bedömdes
som medicinskt färdigbehandlade 1995
[3]. Ur undersökningsgruppen – 197
patienter inom upptagningsområdet
Bromma–Västerled–Ekerö psykiatris-
ka sektor (56 110 invånare), Hässel-
by–Vällingby psykiatriska sektor
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(43 641 invånare) och Spånga–Kista
psykiatriska sektor (51 259 invånare) –
växte en bild av den typiske patienten
fram. »Han har vårdats under decennier
på slutenvårdsinstitution med schizo-
frenidiagnos och saknar eget boende.
Patienten har hjälp med ekonomin av
god man och/eller avdelningspersonal.
Institutionen tillgodoser de flesta av den
enskildes behov för den dagliga livsfö-
ringen, såsom tvätt, matlagning, hand-
ling och städning.»

Oavsett boendeform och kommu-
nalt stöd i övrigt kommer behovet av att
ha öppenvårdskontakter med den speci-
aliserade psykiatrin för dessa grupper
att finnas kvar och resurser måste fri-
ställas för psykiatriska insatser även i
framtiden. Det måste vara en strävan att
vården till sitt innehåll utvecklas och
förbättras för den enskilde, samtidigt
som man kan konstatera att det psykiat-
riska vårdbehovet sannolikt inte kom-
mer att minska för de långtidssjuka vare
sig de är definierade enligt begreppet
»medicinskt färdigbehandlad inom
kvalificerad psykiatrisk slutenvård» el-
ler ej!

Kommunerna har sedan tidigare ge-
nom Ädelreformen ett ansvar för att
andra s k klinikfärdiga/medicinskt fär-
digbehandlade patienters stödbehov be-
aktas.

Larmrapporter om kommunernas
ekonomi börjar komma. Så till exempel
beskrivs i Bergslagsposten [4] att i Lin-
desbergs kommun har kostnader för
äldre och somatiskt långtidssjuka som
definierats som medicinskt färdigbe-
handlade under 1996 fördubblats sedan
1995 (kostnader 1995 10,5 miljoner
kronor). Antalet medicinskt färdigbe-
handlade patienter ökar hela tiden och
pengarna börjar tryta. Kommunen dri-
ver en vårdavdelning på lasarettet. Dels
blir det det billigaste alternativet, dels är
patienterna så vårdkrävande att hem-
sjukvården inte klarar av dem.

Motsvarande cirka 15 procent av
psykiatrins resurser – i många fall mot-
svarar det hela verksamheter med utbil-
dad personal och lokaler – har nu över-
förts till kommunerna för att de skall
kunna erbjuda de psykiskt långtidssju-
ka vård och stöd. Dock är pengarna ej
öronmärkta för denna verksamhet.

Med tanke på konkurrensen om re-
surser är det nu angeläget att all samlad
kunskap tas tillvara och att konstruktiva
former för samverkan snarast utveck-
las, annars riskerar man att reformens
goda intention att psykiskt handikappa-
de skall få förbättrade möjligheter att
leva i samhället endast förblir en inten-
tion!

Hur kan vi påverka framtiden?
Inför framtiden blir det nödvändigt

att kartlägga den totala gruppen av psy-

kiskt handikappades vård- och stödbe-
hov för att kunna optimera användning-
en av samhällsresurserna. Socialstyrel-
sen förbereder en sådan inventering [1].

Även utan denna inventering kan det
dock konstateras att i en allt mer hård-
nande samhällsekonomi, där psykia-
trins resurser reduceras samtidigt som
psykiska problem accentueras och
drabbar allt lägre åldrar, kommer ökade
krav att ställas på att den specialiserade
psykiatrin med hög kompetens skall
kunna erbjuda kvalificerad vård till all-
varligt psykiskt sjuka och samtidigt ut-
veckla en indirekt vårdgivarroll.

Det är angeläget att framhålla att den
specialiserade psykiatrins målgrupp är
allvarligt psykiskt sjuka, vilket är en be-
tydligt större grupp i samhället än de
psykiskt långtidssjuka, som särskilt
lyfts fram i Psykiatrireformen.

Bland de personer som lider av all-
varliga psykiska sjukdomar har många
periodiskt återkommande sjukdoms-
skov och är i behov av såväl förebyg-
gande behandling som vård i samband
med akuta exacerbationer. Många män-
niskor lider även svårt av »lättare psy-
kiska störningar», dvs har ofta mycket
handikappande tillstånd som fobier,
tvångshandlingar och/eller -tankar eller
psykosomatiska tillstånd av invalidise-
rande natur, för att nämna några exem-
pel. De har i många fall på grund av sitt
handikapp behov av ett integrerat vård-
och stödutbud av flera samhällsinstan-
ser samtidigt. Såväl nu som i framtiden
bör de här beskrivna målgrupperna ses
som centrala för den specialiserade psy-
kiatrin. Deras vård- och stödbehov stäl-
ler delvis andra krav på psykiatrins
samverkan med olika samhällssektorer
inte minst med tanke på vikten av att
försöka undvika att dessa patienter blir
långtidssjuka.

I en professionell kunskapsorganisa-
tion som hälso- och sjukvården finns ett
ansvar för att verksamhetsuppföljning
sker ur såväl »hot»- som »möjlighets»-
perspektiv. För närvarande pågår en rad
arbeten, som syftar till att kunskapen
om kvaliteten på den vård och det stöd
som patienterna/klienterna erbjuds
skall öka. Arbetet, som ofta sker i sam-
arbete mellan olika yrkesföreningar,
Socialstyrelsen, SBU (Statens bered-
ning för medicinsk utvärdering),
Landstingsförbundet och Spri (Hälso-
och sjukvårdens utvecklingsinstitut),
har som övergripande ambition att olika
professionella grupper i vården gemen-
samt skall kunna ta ansvar för att defini-
era och beskriva vad som är god vård,
vad den skall innehålla och hur den
skall genomföras och med vilka resur-
ser.

Arbetena, som bland annat rör
Svenska psykiatriska föreningens rikt-
linjer för utredning, diagnostik och be-

handling av olika sjukdomstillstånd,
kvalitetsindikatorer tillämpliga i psyki-
atrisk vård, behandlingspraxis vid olika
tillstånd, klinisk revision m m, kommer
att presenteras under det närmaste året.

Inom ramen för Socialstyrelsens re-
geringsuppdrag att genomföra en natio-
nell översyn av den framtida specialise-
rade psykiatrins innehåll och kvalitet
pågår även ett arbete med att på ett över-
gripande plan ange kännetecken på god
psykiatrisk vård inom den framtida spe-
cialiserade psykiatrin.

Slutord
Det måste i detta sammanhang fram-

hållas att psykiska problem bör identifi-
eras, utredas och diagnostiseras så tidigt
som möjligt med hög psykiatrisk kom-
petens för att minska risken för att de
som drabbas av psykisk sjukdom blir
långtidssjuka. Det måste vara den pri-
mära uppgiften för samtliga vårdgivare
inom den psykiatriska vården. 

Sedan lång tid tillbaka har satsning-
ar gjorts för att stärka de psykiskt han-
dikappades ställning i samhället. Till
vissa delar har det lyckats, till vissa de-
lar inte. Psykiatrireformen syftar till att
lyfta fram de psykiskt långtidssjukas
behov av ett samlat vård- och stödutbud
och stärka patienternas ställning i den-
na vårdkedja. Det är bra. 

Många aktiviteter pågår på flera plan
i syfte att samordna samhällets samlade
resurser till dem som idag är psykiskt
långtidssjuka. Ett tekniskt begrepp,
som »medicinskt färdigbehandlad inom
kvalificerad psykiatrisk slutenvård»,
vars primära syfte är att styra de materi-
ella förutsättningarna för verksamhe-
ten, måste ges ett professionellt innehåll
utifrån ett patient-/klientperspektiv, an-
nars kan det fortsätta att skapa förvir-
ring och i värsta fall försvaga samhäl-
lets totala resursutbud till psykiskt han-
dikappade. I det fortsatta reformarbetet
borde begreppet ses över och sättas in i
ett sammanhang som utgår från patien-
ternas totala vård- och stödbehov och
inte som nu enbart fokusera övergången
mellan olika vårdformer. 
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