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I en tid av ekonomisk hushåll-
ning blir medicinska program
ett arbetsredskap för en förbätt-
rad dialog mellan politiker och
profession och därmed förut-
sättning för prioritering. I pro-
grammet för psykisk ohälsa i
Östergötland presenteras behov,
insatser och möjliga resultat ur
ett befolkningsperspektiv.

I Östergötland används tre strategier
för att hantera klyftan mellan behov och
resurser inom sjukvården:

Ökad satsning på förebyggande åt-
gärder, rationalisering och effektivise-
ring samt prioritering.

Förutsättningar skapas för en dialog
om prioritering, huvudsakligen mellan
politiker och profession men också med
patienter, deras närstående och allmän-
heten.

Tre program pågår
och nya startas i vår
Arbetsredskapet i denna dialog kal-

las medicinska program, som skall
täcka cirka 80 procent av östgötarnas
behov. Sedan ett år finns program kring
slaganfall, psykisk ohälsa och hjärt-
sjukdom. Under våren 1997 startar nya
program avseende demens, tumörsjuk-
domar, rörelseorganens sjukdomar, ast-
ma/allergi samt diabetes.

För varje område finns grupper med
specialist- och avtalskompetens. Be-
folknings- och brukarperspektivet lyfts
fram i en grupp av politiker och perso-
ner med egen erfarenhet från vården.
Målsättningen är att fastställa »brukar-
nas kvalitetsindikatorer», som komple-
ment till professionens resultatmått.

Ett programråd – som består av re-
presentanter för specialistsjukvård och

primärvård, kommun och försäkrings-
kassa – fattar beslut i konsensus kring
det material som de olika grupperna
presenterar. I arbetet ingår Centrum för
utvärdering av medicinsk teknologi
(CMT), berörda institutioner vid Häl-
souniversitetet och Folkhälsoveten-
skapligt Centrum.

Familjeperspektivet
utgör viktig grund
För psykisk ohälsa utgör familjepers-

pektivet en viktig grund, samtidigt som
ett generationsöverskridande program
tydliggör behovet av tidiga insatser.

Tre förankringsgrupper har uppdra-
get att lokalt bearbeta Svenska psykiat-
riska föreningens riktlinjer. På så vis
uppstår en diskussion över yrkes- och
klinikgränser i länet samtidigt som vi
framställer sjukdomsbeskrivningar för
de vanligaste syndromen för att ge be-
folkningen och politikerna basdoku-
ment.

Dessa dokument kan vara underlag
för lokala vårdprogram men skall i förs-
ta hand beskriva vad vi kallar östgöta-
standard. Beskrivningarna innehåller
State of the art för utredning, behand-
ling och rehabilitering vid psykiatrins
folksjukdomar. Med finns också sjuk-
domens innebörd för den drabbade och
hans närstående, möjligheter till egen-
vård och samverkan med vårdgrannar
för prevention och tidiga insatser. Det
lokala behovet av forskning, utveckling
och undervisning i länet betonas.

För att beskriva behov samlar vi in-
formation om befolkningen i form av
förmodad östgötaprevalens. Summan av
förekomsten av psykisk störning skall,
enligt de studier som psykiatriutred-
ningen redovisar, ligga mellan 13 och 14
procent [1] inklusive komorbiditet.

Tydlig ökning av psykisk
ohälsa bland männen
Vi ställer även samman uppgifter ur

slutenvårdsregister, dödstalsstatistik,
försäkringskassans lokala ohälsotal och
kommunernas inventering av behov hos
bl a psykiskt långtidssjuka och psykiskt
störda missbrukare. 

För barn studeras två årskullars kon-
sumtion av specialistkonsultation under
uppväxten.

Befolkningens subjektiva hälsa
skildras i en landstingsenkät, som ge-
nomförs vartannat år med 7 500 östgö-

tar över 16 år. Resultaten är jämförelse-
vis låga för psykisk ohälsa, som vi me-
nar indikeras om man svarat »ofta» el-
ler »alltid» vad avser sömnstörning, oro
och ängslan, ångest eller nedstämdhet.
Bland  männen svarar 10–12 procent så,
bland kvinnorna drygt 15 procent.

Det finns en tydlig ökning för psy-
kisk ohälsa bland män mellan 1991 och
1995, till och med en fördubbling för
gruppen 35–44 år [2].

Siffrorna kan brytas ned på kom-
munnivå och relateras till socioekono-
miska variabler, t ex arbetslöshet.

Behov beskrivs också indirekt ge-
nom inventering inom den psykiatriska
vården enligt Spris verksamhetsberät-
telseprojekt, utfört lokalt i Östergötland
under hösten 1993 och våren 1996. På
motsvarande sätt beskrivs psykisk ohäl-
sa för patienter i primärvården. I vår
studie uppger läkare i primärvården att
6 procent av besökarna bedöms lida av
psykisk ohälsa [L Bogren, pers medd,
1996].

Landstingets konsumtionsdatabas
kan tillåta beskrivning av vårdförlopp
på individnivå. Vi avser att beskriva
möjliga insatser, effektiva metoder och
gemensamma resultatmått, och tar del
av SBUs arbete kring psykiatrisk be-
handling i en lokal konferens. Lands-
tingsenkäten utvecklas med hälsoin-
ventoriet SF 36 och diagnostiskt kon-
klusiva frågor för psykisk ohälsa.

Grund för lokala avtal
Programmen skall ligga till grund

för lokala avtal om hälso- och sjukvård.
Avtalen skall stimulera till mätning av
kvalitet och resultat men också till
adekvata satsningar på kompetens.

I samverkan med kommunerna ut-
vecklas hälsokonsekvensbeskrivning
som metod i det förebyggande arbetet.
Vi ser också möjligheter till framtida
gemensamma beställningar för att sä-
kerställa vad vi kallar vårdkedjor 

Vi återkommer för att diskutera im-
plementering lokalt och kunskapsutby-
te i ett nationellt perspektiv när pro-
grammet föreligger i sin första version. 
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