
LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 94  •  NR  17  •  1997 1635

Sedan slutet av 1980-talet har Sve-
riges kontakter med Östeuropa ökat
alltmer i omfattning på en mängd olika
samhällsområden. Även inom hälso-
och sjukvårdssektorn etablerades kon-
takter inte minst från olika republiker i
Sovjetunionen, och främst kanske de
baltiska staterna. Efter Sovjetunionens
sönderfall i augusti 1991 intensifiera-
des dessa kontakter.

Inom det psykiatriska området kan
man konstatera att flera psykiatriska
sjukhus i Baltikum, främst Estland, re-
dan i slutet av 1980-talet etablerade
samarbete med Sverige på en mängd
olika områden, ur såväl kliniskt som
forskningsmässigt perspektiv.

I september 1991 arrangerades en
konferens i Kellokoski utanför Helsing-
fors på initiativ av sjukhusledningen vid
Kellokoski sjukhus och WHO. Temat
för mötet var »Mental Health Coopera-
tion in the Baltic Region» med deltaga-
re från samtliga länder kring Östersjön,
inte minst från de baltiska länderna, S:t
Petersburg och Kaliningrad [1].

Sparsamt med personal 
Det finns en rad exempel på tidiga,

svenska insatser inom det psykiatriska
utvecklingsarbetet i Baltikum. Psykia-
trin  präglas där av en organisation som
till stor del består av ofta mycket stora
mentalsjukhus, såsom var vanligt när
landet lydde under sovjetiskt styre. Mil-
jön är över lag torftig och den materiel-
la standarden låg.

Personalen består av läkare, sjukskö-
terskor och outbildad sjukvårdsperso-
nal. Några få psykologer finns, men
dessa arbetar nästan alltid uteslutande
med testningar och diagnostik. Social-
arbetare saknas helt, då någon socio-
nomutbildning ej existerade i det sovje-
tiska samhället.

Även andra personalkategorier så-
som arbetsterapeuter och sjukgymnas-
ter var mycket sparsamt förekomman-
de. Den psykiatriska öppenvården för
en undanskymd tillvaro. Ofta finns på
mottagningen en läkare och en sjukskö-
terska, och de tillhör ofta en annan orga-
nisation än mentalsjukhusen, vilket bl a
försvårar kommunikationen.

Behandlingstraditionen är fast biolo-
giskt förankrad och psykoterapi i olika
former har inte haft någon större plats i
behandlingsarbetet. Även det social-
psykiatriska perspektivet har saknats.

Under 1980-talet började man få upp
ögonen för att man kunde förändra så-
väl psykiatrins organisation som dess
innehåll. Detta var ofta bakgrunden till
de kontakter som togs västerut.

Tidiga kontakter för utbildning
Mycket av det samarbete som påbör-

jades över Östersjön i slutet av 1980-
och början av 1990-talet hade en klart
ideell karaktär. Det byggde på enskilda
personers initiativ och engagemang.
Naturligtvis var en välvillig inställning
från klinikledning och beslutsfattare på
olika nivåer i landstingen en viktig för-
utsättning. 

Några kliniker/institutioner har star-
tat samarbete som fått närmast pionjär-
karaktär.

Den psykiatriska kliniken i Säter eta-
blerade kontakt med Jämejala sjukhus
utanför Viljandi i södra Estland redan
1989. Från Säter har de bidragit med ut-
bildning i psykiatriskt teamarbete och

rehabilitering för flera olika personal-
kategorier genom ömsesidiga studiebe-
sök under flera år. Detta samarbete har
varit mycket fruktbärande, och det har
bl a lett till att man i Viljandi nu försö-
ker lägga upp program för tidig inter-
vention vid psykosinsjuknande.

I Växjö har man sedan flera år kon-
takt med Kaunas i Litauen. Där har man
haft ett flertal psykoterapiseminarier
sedan 1991.

I Visby kom man tidigt igång med en
utbildning för mentalvårdssjuksköters-
kor i ett 6-veckors program med såväl
teoretiska som praktiska moment [2].
Man har idag hunnit med tre utbild-
ningstillfällen. 63 sjuksköterskor från
de tre baltiska länderna har genomgått
denna utbildning, som haft stor genom-
slagskraft på hemmaplan. Dessa sjuk-
sköterskor har ofta en strategisk posi-
tion i förändringsarbetet  på »sina»
sjukhus.

Vid psykiatriska kliniken i Eskilstu-
na startade man 1991 en psykoterapiut-
bildning motsvarande steg 1 för psyki-
atriker och psykologer i Lettland. Ett
50-tal personer deltog, varav ca 30 har
avslutat med tentamen och diplom.
Denna utbildning följs nu av en 3-årig
påbyggnadsutbildning, som admini-
streras och organiseras från institutio-
nen för psykoterapi vid Karolinska in-
stitutet. Den beräknas komma igång
vårterminen 1997.

I Norrköping fick man tidigt kontakt
med det psykiatriska sjukhuset i Jelga-
va i Lettland [1, 3, 4], och sedan 1993
har man arrangerat tre konferenser i
Riga för lettiska psykiatriker. Senaste
konferensen 1995 hade som tema »Psy-
kiatrisk rehabilitering», och då var även
sjuksköterskor inbjudna. Materialet
från dessa tre konferenser finns översat-
ta till lettiska och utgivna i bokform [5-
7].

Depression och självmord
PTD-kommittén (Prevention and

treatment of depression) har sedan flera
år anordnat flera utbildningsaktiviteter i
såväl Estland som Litauen, främst kring
temat depression och suicid, ett stort
problemområde i Baltikum. Under hös-
ten 1996 arrangerades ett stort semina-
rium om ungdomsdepressioner i samar-
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bete med Tartu. Kommittén har ytterli-
gare projekt aktuella.

Forskningssamarbete
Ur forskningsperspektiv har man

främst etablerat långtgående samarbete
mellan Uppsala och Tartu i Estland och
mellan Lund och Vilnius i Litauen. I
Stockholm finns ett flertal initiativ från
både S:t Görans sjukhus och Huddinge
sjukhus. Östermalmssektorn i Stock-
holm har sedan flera år engagerat sig i
Lettland på flera fronter. Ett symposium
i Liepaja, Lettland, planeras nu till som-
maren 1997.

Även representanter för barnpsykia-
trin har varit mycket aktiva. Det finns
flera mycket betydelsefulla projekt från
t ex BUP i Stockholm och BUP-klini-
ken i Uppsala gentemot Estland, och
från BUP-kliniken i Malmö gentemot
Lettland och Litauen. Detta är endast
några av de viktigare exemplen på tidigt
samarbete. Även andra kliniker har va-
rit aktiva.

Baltiska delegater
till nordisk kongress
Svenska psykiatriska föreningen har

tillsammans med de psykiatriska för-
eningarna i Danmark, Norge och Fin-
land försökt kartlägga situationen i Bal-
tikum. Närmast avser man att särskilt
bjuda in baltiska delegater till Nordiska
psykiaterkongressen i Trondheim 1997.

En annan organisation som haft stor
betydelse i olika samarbetsprojekt i
Baltikum är Stockholm Care, som eko-
nomiskt stött flera aktiviteter.

Östeuropakommittén
ger ekonomiskt stöd
År 1992 bildades i Sverige den s k

Östeuropakommittén på initiativ av So-
cialstyrelsen, Sveriges läkarförbund,
Svenska Läkaresällskapet och SHSTF.
Detta är en formellt fristående ideell or-
ganisation, som disponerar vissa av
Sida beviljade medel, och som alltsedan
starten har kunnat ge ett mycket omfat-
tande ekonomiskt stöd till olika utveck-
lingsprojekt inom hela hälso- och sjuk-
vårdsområdet. Mycket har gått till stu-
diebesök, utbildningsaktiviteter och ut-
vecklingsprojekt. Psykiatri har från
början hört till de klart prioriterade om-
rådena. När psykiatrireformen antogs
av riksdagen »öronmärktes» 15 miljo-
ner svenska kronor att fördelas på tre år
till olika insatser inom psykiatriskt ut-
vecklingsarbete.

För att kunna samordna och initiera
olika projekt har Östeuropakommittén
tillskapat en särskild projekttjänst och
specificerat en del viktiga arbetsområ-
den: I samråd med psykiatrin i de berör-
da länderna initiera, planlägga och ge-
nomföra psykiatriska utvecklingsinsat-
ser med bl a följande inriktningar: rikt-

linjer för det fortsatta lagstiftningsarbe-
tet, medverkan i organisationsföränd-
ringar, vidare- och efterutbildning av lä-
kare, psykologer m fl, inte minst sådana
som senare kan komma att få ledande
ställningar inom det psykiatriska områ-
det med inriktning på modern psykiatri
i vidaste bemärkelse, samt utbildning
till de stora personalgrupper som idag
till stora delar saknar sådan. De psyki-
atriska utvecklingsinsatserna ska främ-
ja en långsiktig och uthållig kunskaps-
uppbyggnad, attitydförändringar och
ändrade förhållningssätt samt vara, så
långt möjligt, utvärderingsbara.

De psykiatriska frågorna handläggs i
en särskild beredningsgrupp, som sam-
manträder fem–sex gånger per år. I den-
na grupp finns företrädare från olika
professioner, varav några även har bal-
tiskt ursprung.

Östeuropakommittén satsar alltmer
på långsiktiga samarbetsprojekt; under
senaste året har flera stora projekt på-
börjats. Kommittén driver en del av des-
sa, t ex en seminarieserie för yngre bal-
tiska psykiatriker. En ministerkonfe-
rens i Stockholm planeras för att ta upp
lagstiftnings- och etikfrågor. Detta lig-
ger just nu på socialministerns bord för
ställningstagande.

En viktig fråga för Östeuropakom-
mittén har varit att informera om sin
verksamhet och att sprida kunskap om
förhållandena i Baltikum. Det har skett
bl a i radio och TV. Inom psykiaterkå-
ren har det spritts information via
Svenska psykiatriska föreningens lilla
skrift Svensk Psykiatri [8, 9].

Det fortsatta utvecklingsarbetet
andas vilja till förnyelse
En viktig uppgift har varit att kart-

lägga behov och önskemål i de tre bal-
tiska länderna. Besök har gjorts vid ett
flertal sjukhus i Estland, Lettland och
Litauen. När det gäller inställningen till
förändringar i systemet av såväl organi-
satorisk som behandlingsmässig art va-
rierar detta något, men det finns en klar
vilja till förnyelse av psykiatrin.

På flera håll har förbättringar av den
yttre miljön följts av en stark vilja till
förändring även av innehållet i vården.
Man har t ex i de tre länderna startat re-
habiliteringsverksamheter på flera
sjukhus, där man vill införa modernare
synsätt i behandlingen. De har också
önskat hjälp med auskultation, utbild-
ning, handledning m m. På några stäl-
len har man infört kontaktmannasy-
stem. En del av dessa verksamheter
måste anses vara av strategisk betydel-
se, då de visar på en ny väg för psykia-
trins framtid i Baltikum. Just nu plane-
ras t ex ett samarbetsprojekt kring reha-
bilitering med Tartu i Estland, Jelgava i
Lettland och Siauliai i Litauen.

Flera stora projekt är nu under utar-

betande eller har startat under senare år.
Bl a ett långtgående samarbetsprojekt
mellan den psykiatriska verksamheten i
Sandviken och det psykiatriska sjukhu-
set i Siauliai i Litauen. Detta omfattar
teamarbete, vidareutbildning av sjuk-
sköterskor, utbildning av personal vid
behandlingshem och IT-utveckling.

Etablerandet av samarbete mellan
svenska kliniker och baltiska sjukhus
har uppfattats som viktigt. På så sätt
präglas arbetet av en större optimism
när det gäller möjligheten till föränd-
ringar, och man kan i allmänhet konsta-
tera att åtgärder, ibland av ganska ge-
nomgripande karaktär, är vidtagna och
långt gångna. Därför har det uppfattats
som väsentligt att försöka etablera nya
»vänklinikkontakter». Under 1996 har
flera kliniker i Sverige, vilka tidigare ej
haft något utbyte, påbörjat ett sådant.

Kurslitteratur på egna
språket saknas
Det finns fortfarande en mängd om-

råden som behöver starkt och omfattan-
de stöd. Det gäller t ex utbildning på fle-
ra nivåer. Utbildning för vårdpersonal
måste uppfattas som ett sådant viktigt
område. Lagstiftning och organisa-
tionsförändringar, t ex en förstärkning
av den psykiatriska öppenvården och
rehabiliteringen av långtidssjuka, är
andra viktiga frågor. En speciell svårig-
het, som man flera gånger tagit upp, är
avsaknaden av litteratur på de egna
språken. Översättning av en del littera-
tur, bl a från svenska och danska, plane-
ras.

En viktig uppgift är att få till stånd
möten med de baltiska staternas chefs-
psykiatriker för mera strategiska dis-
kussioner. Ett sådant första möte kom
till stånd i Visby i september 1996 med
chefspsykiatrikerna och ordförandena i
de tre baltiska staternas psykiatriska
föreningar samt representanter för
WPA, Socialstyrelsen, den svenska
psykiatriska föreningen och Östeuropa-
kommittén. Flera viktiga problemom-
råden diskuterades, och man beslutade
om ett nytt möte under våren 1997 [10].

Från baltisk sida har man gjort för-
sök att beskriva psykiatrins situation i
de baltiska länderna i en liten skrift
[11]. Detta är ett samarbetsprojekt mel-
lan de psykiatriska organisationerna i
Baltikum och WHO, det s k Geneva ini-
tiative.

Det pågår ett mycket intensivt ut-
vecklingsarbete av psykiatrin. Psykia-
trin har fortfarande många problem att
brottas med, inte minst ekonomiska.
Dessutom finns en negativ attityd till
psykiatrin från samhällets och allmän-
hetens sida. Men den starka viljan till
förändring mot en modernare psykiatri
inom organisationen är en viktig ut-
gångspunkt för att man på sikt ska kun-
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na förbättra villkoren för psykiskt sjuka
i våra tre grannländer på andra sidan
Östersjön. 
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