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Psykoterapi är en mycket
efterfrågad behandlingsform,
som samtidigt är svåråtkomlig
för stora grupper. Detta leder
till prioriteringsproblem, fram-
för allt inom den offentliga
sektorn, som har kravet på sig
att fördela bristfälliga resurser
utifrån något slags rättvise-
aspekt.

Psykoterapi
en bristvara
Man kan fråga sig varför

psykoterapi är en bristvara, sär-
skilt inom den psykiatriska
vården där psykoterapin natur-
ligt borde höra hemma (frågan
borde egentligen undersökas
närmare). Det finns flera skäl
till detta. Det har funnits en
stark misstro mot psykoterapi,
framför allt av psykoanaly-
tisk/psykodynamisk karaktär
från den mera naturvetenskap-
ligt orienterade medicinen in-
klusive svensk psykiatri, som
av tradition varit tämligen bio-
logiskt orienterad. Detta gäller
särskilt den akademiska psyki-
atrin till skillnad från i t ex Fin-
land, där länge de flesta profes-
sorer i psykiatri också hade
psykoanalytisk utbildning. Ett
av de starkaste skälen har varit
att man på i och för sig goda
grunder ansett att psykoterapi-
effekterna varit dåligt studera-
de och inte särskilt väl doku-
menterade.

Det har alltså funnits en dis-
krepans mellan den uppskatt-
ning och förväntan på gynnsam
effekt som funnits hos allmän-
heten och särskilt hos tongi-
vande opinionsbildare och den
medicinska professionen. Un-
der senare år har det dock skett
en utveckling såväl av olika
psykoterapeutiska metoder
som av intresset för empirisk
prövning av effekterna. Psyko-
terapeutisk behandling har
också tett sig relativt dyrbar,

framför allt när man sett fram-
för sig psykoanalytiska terapi-
er med dagliga terapibesök un-
der flera år.

Begränsade resurser
ger problem
Statsmakterna anslog för

några år sedan särskilda medel
för psykoterapi, de s k Dag-
marmedlen, som gjorde det
möjligt att låta ett antal perso-
ner få psykoterapi av privat-
praktiserande terapeuter runt
om i landet. Det blev snabbt
köer till dessa Dagmarterapier,
och nu har dessa medel dragits
in på grund av det allmänna
sparandet.

I Stockholm fanns 1994 en
kö på över 1 000 personer hos
en anvisningsläkare vid Psyko-
terapiinstitutet, och man räkna-
de med att det skulle kosta ca
130 miljoner kronor att be-
handla bort denna väntelista.
De resurser som nu finns inom
den offentliga vården är alltså
starkt begränsade i förhållande
till efterfrågan, vilket innebär
påtagliga prioriteringspro-
blem.

Professor Johan Cullberg
har på uppdrag av Stockholms
läns landsting gjort en utred-
ning om prioriteringsproble-
men inom den offentliga psy-
koterapin, och resultat förelig-
ger i form av en liten skrift som
har goda förutsättningar att bli
en klassiker som kort introduk-
tion till psykoterapiområdet.
Boken innehåller först en kort
och mycket klargörande ge-
nomgång av olika psykoterapi-
former. Han visar på en stark
dominans för psykoanalytiskt
orienterad psykoterapi i Stock-
holmsområdet, vilket sannolikt
också gäller resten av landet.
Ett annat kapitel innehåller en
genomgång av den forskning
som finns om behandlingsre-
sultaten vid olika typer av psy-
koterapi. Denna översikt är
mycket värdefull och ger refe-
renser för fortsatta studier på
egen hand för den intresserade.
Han för också ett intressant re-
sonemang om hur effektstudier
vad gäller psykoterapi borde
bedrivas. I ett kapitel kommer
han in på bakgrunden till den
rådande situationen vad gäller
psykoterapi inom psykiatrin i
landet. Detta kapitel skulle
med fördel kunna utvidgas yt-
terligare. En större kunskap om
den bakomliggande historien
skulle göra det lättare att förstå
varför psykoterapins ställning
är som den är och skulle också

säkert underlätta för en kon-
struktiv diskussion om den
fortsatta utbyggnaden av psy-
koterapin.

Själva huvudtemat för bo-
ken utgörs av ett par kapitel
med förslag om prioriterings-
principer vad gäller psykotera-
pi. Han påpekar bl a att de psy-
koterapeutiska metoderna i all-
mänhet kräver en långsiktig
patientmedverkan och vikten
av att en terapeutisk allians ut-
vecklas. Detta gör att alla som
lider av en psykisk störning
inte självklart är lämpade för
psykoterapi. Han påpekar ock-
så att korttidsbehandlingar,
som i flera forskningsrapporter
visats ha gynnsam effekt, ofta
är professionellt mer krävande
än långtidsbehandlingar. Cull-
berg föreslår att högsta priori-
tet borde ges »inom sjukdoms-
behandling för den som har ett
subjektivt lidande, risk för kro-
nisering eller självdestruktiv
utveckling hos personer som
samtidigt visar jagresurser».
Exempel på sådana psykiska
störningar eller sjukdomar är:
personlighetsstörningar med
självmordsrisk, ångest och de-
pressionssyndrom liksom äts-
törningar, tvångssyndrom, för-
stagångsinsjuknade psykotiska
patienter liksom deras familjer,
långvariga psykossjukdomar
(jagstödjande), långvariga
måttliga personlighetsstör-
ningar med subjektivt lidande
och vissa inskränkningar i livs-
föring och arbete och reaktio-
ner med ångest och depression
efter traumatiska upplevelser. I
andra hand borde man priorite-
ra »förebyggande» behandling
för personer verksamma inom
speciellt människovårdande
yrken som personal inom psy-
kiatri. En tredje prioriterings-
grupp skulle vara personer som
»faller utanför de normala indi-
kationerna för psykoterapi men
där ändå speciella skäl kan tala
för behandling», som t ex
insiktsterapeutisk behandling
av personer med långvarigt
psykostillstånd. Problematiken
med prioriteringar vid psykote-
rapi har för övrigt diskuterats i
en intressant uppsats i Läkar-
tidningen nyligen av Rolf San-
dell m fl (Läkartidningen
1997; 94: 981-5).

Förordar pluralism
inom psykoterapin
Det är glädjande att Cull-

berg så entydigt talar för en
pluralism inom det psykotera-
peutiska området. Han är myc-

ket positiv till den kognitiva
psykoterapins utveckling och
förordar att man inom Stock-
holms läns landsting ökar ut-
bildningen och utbudet av kog-
nitiva terapier samtidigt som
han argumenterar på ett nyan-
serat sätt för att säkra psyko-
analysen som terapiform och
forskningsmetodik.

Ett framåtsyftande, men
kanske också provokativt, för-
slag är att man borde försöka
samordna den grundläggande
utbildningen vad gäller kogni-
tiv och psykodynamisk inrikt-
ning.

Cullberg har som vanligt ett
lättillgängligt och samtidigt
koncist språk, och med en del
utvidgningar, t ex beträffande
tillgång till terapimetoder och
utbildning i hela landet, skulle
denna bok kunna bli en intres-
sant introduktion till modern
psykoterapi och dess tillämp-
ning inom hälso- och sjukvår-
den. •
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Läkartidningen
väljer böcker

och recensenter
Läkartidningens bokre-
daktion får då och då in re-
censioner som kommit till
genom att författare eller
utgivande förlag, särskilt
läkemedelsföretag, vidta-
lat en läkare att anmäla bo-
ken. Sådana recensioner
tackar redaktionen nej till.
Bokredaktionen väljer ut
de böcker som skall anmä-
las och vidtalar skribenter.
Vi välkomnar tips om nya
utländska böcker som är
av stort värde för Läkartid-
ningens läsekrets – men
tag kontakt med bokre-
daktionen innan du skriver
någon anmälan spontant!
Risken för dubbelarbete
är stor.
Med hänsyn till det be-
gränsade utrymme som
finns för bokanmälningar
recenserar Läkartidning-
en normalt inte skrifter
som har anknytning till
marknadsföring av före-
tag eller produkter. Om
sådant material ger anled-
ning till välgrundad kritik
kan den framföras i tid-
ningens debattspalter.
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