
Skolhälsovården var en ensamståen-
de mamma som förlorat mycket av sin
tidigare attraktionskraft. Friare som Or-
topeden, Neurologen, Fotspecialisten,
Barnmedicinaren mfl hade för länge
sedan övergivit henne. Men hon var
glad ändå. Tidigare förbindelser hade
resulterat i en söt men skör liten Hälso-
kontroll, som ägnades stor uppmärk-
samhet. Skolhälsovårdens spontana
kärlek och vårdnadsinstinkter fick
ohämmat komma till uttryck under
många år. Men Hälsokontrollen växte
upp och till allas förvåning blev den
friskare. Redans om tonåring var den
som »en stor och stark». Efter puberte-
ten ville den flytta hemifrån till den väl

utbyggda hus- och specialistläkarservi-
cen.

Skolhälsovården var förtvivlad. Vad
skulle hon ta sig till? Hon hade ju inte
längre någon meningsfull uppgift att
fylla. Det fanns helt enkelt inget att leva
för. Ensam ute i vildmarken funderade
hon på att ta sitt liv. Då inträffade något
oväntat och underbart. På en vit spring-
are störtar Neuropsykiatrin fram, en
ung, fräsch och het ädling med ambitio-
ner och vittring på nya jaktmarker. Pas-
sion uppstod vid första ögonkastet. De
älskade likt orrar på mossen. Resultatet
lät inte vänta på sig. Neuropsykiatriska
problemfall avlades i rask takt på lö-
pande bandet – in allo 120000 [1, 2]
funktionella hjärnstörningar. De döptes

till MBD, ADHD, DAMP, CD, OCD,
LD m fl. Bokstavskombinationerna vil-
le aldrig ta slut. Föräldrarna hann aldrig
riktigt med att ta sig an sina alster. Men
det bekymrade dem föga. Är man kär så
är man. En hel del anses ju också kunna
åstadkommas med gurkörtsrotolja och
psykostimulantia (amfetamin)…
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»stresstålighet», men viktigare är egen-
skaper som empatisk förmåga och psy-
kologisk lyhördhet [2]. Något motsats-
förhållande behöver inte finnas mellan
dessa egenskaper och stresstålighet,
tvärtom är det nog så att läkare har lätta-
re att klara av svåra situationer och und-
vika utbrändhet om de har god empatisk
förmåga. Självklart gäller dessa resone-
mang för båda könen.

Att rekrytera studenter som är läm-
pade för studierna och yrket har föresla-
gits för suicidprevention [3]. Ett annat
sätt är naturligtvis att förbättra arbets-
miljön, men en del i detta kan faktiskt
vara att rekrytera studenter som inte
bara är duktiga på att hamra in faktakun-
skaper utan också på att kommunicera,
både med patienter och med kolleger.
En ytterligare metod är det kollegiala
nätverk som Läkarförbundet just startat.
Det känns angeläget att alla dessa möj-
ligheter utnyttjas.
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Historien om Skolhälsovården,
Hälsokontrollen och Neuropsykiatrin
(En saga om ohälsosamma förbindelser)

LPT-lagen (Lagen om psykiatrisk
tvångsvård) ersatte LSPV(Lagen om
sluten psykiatrisk vård) 1992 och var
avsedd att innebära en förbättring. I vis-
sa avseenden blev det också så, exem-
pelvis förbättrades rättssäkerheten,
men i andra avseenden har LPT visat sig
vara något av en psykiatrisk katastrof.

Avsikten med lagändringen var bla
att absolut minimera psykiatrisk tvångs-
vård, en målsättning som det givetvis
var lätt att finna konsensus för om man
minns den hetskampanj som pågick
mot psykiatrin. Målsättningen med la-
gen som helhet är emellertid ytterst
oklar, vilket eroderar rättssäkerheten.

Målsättningen med psykiatrisk
tvångsvård enligt LPT är inte att patien-
ten skall bli frisk utan att vården kan
övergå i frivillig form (§2). Utskrivning
skall ske, inte när patienten är tillräck-
ligt bra för att skrivas ut, utan när förut-
sättningar enligt lagen inte längre före-
ligger (§27). Om man bortser från att
detta strängt taget är ett cirkelresone-
mang gäller att patienten skrivs ut när
intagningskriterierna inte längre före-
ligger. Patienten behöver alltså inte vara
färdigvårdad. De räcker med att patien-
ten inte längre uppfyller förutsättning-
arna i §3, som säger att behov av hel-
dygnsvård inte längre föreligger.

Vidare är lagen strikt individcentre-

rad. I LSPV, exempelvis, fanns en soci-
al indikation för tvångsvård, nämligen
om personen uppträdde störande för
omgivningen och liknande. LPT tar
ingen hänsyn till sådant.

I LSPV fanns också en rent medi-
cinsk indikation. Den användes sällan,
men var utomordentligt värdefull i de få
fall den behövdes. Det gällde då en per-
son inte uppfyllde någon av huvudindi-
kationerna utan »föll mellan alla sto-
lar», men där man ändå skulle kunna
åstadkomma något med psykiatrisk
vård. Särskilt denna grupp far idag of-
tast mycket illa.

Den psykiatrifientliga LPT-lagen har
medfört en chockerande utslagning.
»Bag ladies» hör numera till gatubil-
den. Nedmonteringen av psykiatrin har
genomförts dels öppet, dels i smyg bla
med hjälp av LPT och den numera kra-
schade psykiatrireformen, som blev den
sista spiken i likkistan: ideologerna har
fullföljt sitt förstörelseverk. Numera
måste man ibland begå allvarliga brott
för att få tillräckligt långvarig och kor-
rekt psykiatrisk vård. Där LPT miss-
lyckas tar LRV (Lagen om rättspsykiat-
risk vård) vid.
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