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DEBATT DEBATT DEBATT DEBATT DEBA
ler hur vi blev tvåbenta, utan att vi blivit
det. Och vi får alltjämt betala priset, i
form av värk i nacken och ländrygg [4].
Från att ha varit vandrande bryggor med
två ben i varje ände, av och till armhäng-
ande i träden, blev vi vandrande torn
med tyngdpunkten högt upp och med
smal bas. För att kunna hålla balansen
har vi en kurva bakåt mitt i ryggraden,
och två kurvor framåt, en i ländryggen
och en i nacken. Människors ryggont
visar att vi fortfarande har besvär med
denna anpassning [4].

SBUs utredning är bra, men ...
I SBUs utredning beskrivs männi-

skans ryggbesvär utmärkt väl, och på
ett, mot bakgrunden av tidigare misstag,
ödmjukt sätt. Det är bara det att man inte
nämner den uppenbara grundorsaken
till våra ryggbesvär, att vi är tvåbenta
apor. I stället skriver man som slutsats:
»För majoriteten av patienterna med ont
i ryggen kan man dock inte påvisa orsa-
kerna.» Med stöd av vad vi vet om evo-
lution vill jag i stället hävda att för ma-
joriteten av patienterna med ont i ryg-
gen är orsaken vår anpassning till två-
benthet, som fortfarande pågår. Recon-
struction still in progress. Be careful!

Praktisk nytta av kunskapen?
Men, säger någon på SBU, hur skall

denna kunskap om evolution kunna an-
vändas i nuet för att hjälpa människor
med ryggbesvär? Den frågan kan jag
inte ge något entydigt svar på. Men om
de svenska läkarna under första halvan
av 1900-talet hade tänkt mer på männis-
kans evolution, på tyngdlagen och på
hur muskler fungerar, så hade de kanske
inte rekommenderat ryggpatienterna
långvarigt sängläge, utan i stället sim-
ning och vattengymnastik.

Kunskap som vi i dag inte kan använ-
da oss av direkt kan i framtiden komma
väl till pass. »Kunskapen är som ett
klot», sade Gandhi. »När klotet växer
ökar gränsytan mot det okända.» Där, i
gränslandet, kan nya möjligheter dyka
upp. Det är på denna något osäkra grund
som jag här kritiserat SBU-rapporten.
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Viktiga och kloka fundering-
ar kring v ärdet av utbildnings-
insatser till primär vården i de-
pressionslära presenteras av vår
distriktsläkark ollega Stig An-
dersson i Säffle i Läkartidning-
en nr 23/00 [1]. Lönar det sig
monetärt eller på andra sätt, t
ex genom ökad livskvalitet för
de depressionssjuka, att investe-
ra i mer eller mindr e ambitiösa
utbildningspr ogram för primär -
vårdens personal? Det finns
motstridiga uppfattningar i den-
na fråga.

Fram till i början av 1980-talet fanns
överhuvudtaget mycket litet informa-
tion att få i den vetenskapliga litteratu-
ren beträffande effekterna av riktade ut-
bildningsprogram. Detta var en av ut-
gångspunkterna för den s k Gotlandsun-
dersökningen som syftade till att belysa
vad som händer på såväl kort som på
lång sikt när ett kvalificerat utbildnings-
program presenteras för primärvårds-
doktorer i ett definierat geografiskt om-
råde [2]. 

Många positiva effekter
Resultatet av undersökningen, som

vid den tidpunkten var tämligen unikt
sett även i ett internationellt perspektiv
visade på många positiva effekter. Ökad
kompetens hos primärvårdsdoktorerna
att diagnostisera och behandla depres-
siv sjukdom, minskad slutenvårdskon-
sumtion av depressiva patienter, mins-
kad sjukskrivning, ökande och rätt an-
vändning av antidepressiva läkemedel
och minskade självmordstal. Samhället
sparade dessutom stora pengar [2].

I t ex Kanada, Estland och Ungern
har likartade positiva erfarenheter

gjorts, även om man där inte har använt
exakt den vetenskapliga metodik för ut-
värdering som utnyttjades vid Got-
landsundersökningen.

Varför då dessa negativa resultat från
Storbritannien till vilka kollegan An-
dersson hänvisar? Chris Thompson och
medarbetare [3] beskriver i en stort upp-
lagd randomiserad, kontrollerad studie
– the Hampshire Depression Project –
att ambitiösa, av deltagarna väl vitsor-
dade utbildningsprogram inte på ett av-
görande sätt förbättrade den deprimera-
de patientens situation.

Det lilla formatets fördelar
Vi menar att det är det lilla formatets

fördelar som ger resultat. Att man inom
en liten grupp lär känna varandra, inte
bara inom läkargruppen utan även inom
det stora och viktiga nätverk som utgörs
av paramedicinska expertgrupper och
inte minst socialtjänst, spelar härvidlag
stor roll.

Vetskapen att man som läkare inom
primärvården kan förvänta sig hjälp –
och akut sådan – när man behöver den,
och att patienten, om behov finns, kan
tas om hand inom slutenvården utan
krångliga remissförfaranden – detta kan
läras ut och diskuteras när man arbetar
med numerärt små utbildningsgrupper.
Jämför med framgångarna för den pro-
blembaserade inlärningen i smågrupper
som uppnåtts vid Hälsouniversitetet i
Linköping.

Det är viktigt att få primärvårdens
aktörer att förstå vikten av tidig diagno-
stik och intervention. Med kunnighet
och kompetens kan utan tvekan mycket
skötas i primärvårdens frontlinjer, nå-
got som riktigt betonats av Owe Bod-
lund [4].

Orsakerna till att primärvården mis-
sar den professionella depressionsbe-
handlingen kan vara att att man inte hit-
tar diagnosen, att man föredrar psyko-
social intervention framför biologisk
behandling, rädsla för läkemedelsbi-
verkningar och bristande tillgång till
den psykiatriska specialitetens back up-
resurser.

Kan gå vilse
Vi tror inte som Owe Bodlund att an-

vändning av skattningsskalor och rikt-
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linjer för behandling i primärvården ger
särskilt tydliga resultat. Behärskar man
inte basal psykopatologi när det gäller
depressionssjukdomar, är det stor risk
att man går vilse i de förföriskt enkla be-
slutsträden som i ökande omfattning
dyker upp på den diagnostiska scenen.

En holistisk syn, där biologiska, psy-
kologiska och socialpsykiatriska syn-
sätt beaktas, liksom där empatin för
våra patienter får spela en huvudroll,
kan garantera en god hjälp. Liksom i så
många andra sammanhang, t ex ätstör-
ningar, transsexualism och allvarliga
psykoser, krävs ett helhjärtat engage-
mang över lång tid när man tar sig an en
person med depressiv sjukdom.

Glöm inte att ordinationsåtlydnad är
en av de viktigaste faktorerna för en god
prognos. Genomgående visar det sig
nämligen att följsamheten ofta över-
skattas. Omkring 50 procent av våra pa-
tienter tar efter några månader inte sina
läkemedel på ordinerat sätt. 

Vi tror emellertid inte som kollegan
Andersson att det är den förhastade för-
skrivningen som är det främsta skälet
till bristande ordinationsföljsamhet,
utan fastmer den oempatiska förskriv-
ningen där patienten inte känner sig
sedd och förstådd i sin psykosociala och
existentiella livssituation. 

Inga genvägar
Detta kan vi lära ut i det lilla, förtro-

liga samtalet mellan lärare och elev. Det
finns inga genvägar förutom gedigen
kunskap, personligt engagemang och
empati som kan leda fram till ett gott be-
handlingsresultat när det gäller depres-
siv sjukdom, så som vi ser den i primär-
vården.

Vi hävdar alltså, med den erfarenhet
vi har idag av den svenska utbildnings-
modellen, att seriösa utbildningspro-
gram av det slag vi diskuterat här ovan
väl motiverar sin plats i distriktsläka-
rens tidbok.

Glöm inte att depressionssjukdomar
ligger på topplats när det gäller WHOs
lista över »the global burden of dis-
ease». WHO har också följdriktigt gjort
år 2001 till »the Year of Mental
Health». Av många aktiviteter kommer
ett viktigt fokus att ligga på utbildning
om och avstigmatisering av depres-
sionsstillstånd – med primärvården som
en av de viktiga adressaterna.

Skillnaderna i resultat mellan de
engelska och svenska utbildningspro-
grammen i depressionslära förklaras
enligt vår uppfattning framför allt av att
det svenska konceptet har förmågan att
integrera ett behandlingsprogram där

biologiska, psykologiska och sociala
aspekter får sina fulla värden, och där
läkarens empati och förmåga till upp-
följning av behandlingsprogrammet
inom en geografiskt begränsad region
får tung genomslagskraft. 

I storskaliga projekt av typen the
Hampshire Depression Project får des-
sa livsnära komponenter aldrig utrym-
me att blomma ut.

Positivt behandlingsutfall
Att utbildningsprogram som leder

till en korrekt användning av antide-
pressiva läkemedel korrelerar med
minskade suicidtal har noterats inte
bara från Sverige utan även från t ex
Ungern [5, 6]. 

Nyligen har också Göran Isacsson
visat att den ökade användningen av an-
tidepressiva i Sverige sannolikt är den
verkliga orsaken till den 25-procentiga
nedgången i suicidfrekvens som note-

rats under det senaste decenniet [7].
Detta är ytterligare ett bevis på att rätt
användning av bl a farmakologisk be-
handling kan ge önskat positivt behand-
lingsutfall.

Gotlandsprojektets idé att utbilda
primärvårdsläkare i depressionsbe-
handlingens »första linje» har fått och
kommer att få efterföljare. På flera håll
i Europa genomförs, förbereds eller dis-
kuteras sådana utbildningsprogram –
t ex i de baltiska staterna, på Grönland
och i Island. Vi avvaktar med intresse
resultatet av dessa insatser.
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’’ Vi menar att det är det
lilla formatets fördelar som
ger resultat. Att man inom
en liten grupp lär känna va-
randra, inte bara inom lä-
kargruppen utan även inom
det stora och viktiga nät-
verk som utgörs av parame-
dicinska expertgrupper och
inte minst socialtjänst, spe-
lar härvidlag stor roll.’’

Kommentar:

Ett vidgat perspektiv behövs
Jag läser med intresse Wolfgang

Rutz och Jan Wålinders inlägg. Vi är
eniga om vikten av tidig diagnostik och
intervention vid depressionstillstånd.
Många studier har visat att patienternas
följsamhet mot ordination är lägre än
vad vi läkare vill tro, och att många pa-
tienter själva aktivt reglerar sin medici-
nering utifrån andra kriterier än läkares
ordination [1].

Ett viktigt steg mot förbättring av de-
pressionsbehandlingen är att utvidga
samarbetet mellan allmänläkarna och
psykiatrin. Min egen erfarenhet av re-
gelbundna behandlingskonferenser är

att de ger ömsesidig kunskapsöverfö-
ring, innebärande bl a ökad insikt om
varandras förutsättningar och möjlighe-
ter. Återkommande samtal ger så små-
ningom en god relation på lika villkor
och med realistiska förväntningar på va-
randra.

Ett mer systematiserat samarbete
kombinerat med klinisk forskning skul-
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le också kunna ge ny kunskapsutveck-
ling. Det finns exempelvis behov av mer
kunskap om hur lätta/måttliga depres-
sioner förlöper i befolkningen, om me-
todutveckling inom primärvårdens psy-
kiatriska arbete, och om utveckling av
begreppet concordance, dvs samstäm-
mighet och partnerskap mellan läkare
och patient. 

Det är också av intresse att bättre
klarlägga alternativmedicinens och det
personliga nätverkets betydelse för pa-
tientens uppfattning av sjukdom och be-
handling och för deras sätt att ta itu med
sina problem vid depression och annan
form av psykisk svikt [2, 3].

Ytlig 
klassificering en risk
Ett nära samarbete mellan primär-

vård och psykiatri är i sig inte tillräck-
ligt. Jag tror att allmänläkare och psyki-
atrer delvis behöver ändra perspektiv,
modeller och begrepp för att bättre  kun-
na arbeta med de problem de möter. En
del av omprövningen skulle gälla klas-
sificeringen av psykiska symtom och
problem. 

Det vanligaste diagnossystemet
inom psykiatrin, DSM-IV, är otillfreds-
ställande genom sin instrumentella,
icke teoretiska konstruktion, vilket
Rutz och Wålinder själva antyder när de
skriver om behovet av kunskap om ba-
sal psykopatologi. Det andra systemet,
ICD-10, som används inom allmänme-
dicin och delar av psykiatrin, är inte
bättre. 

Dessa system ger en ytlig klassifika-
tion som bl a bortser från kausalitet,
långtidsförlopp, sociala sammanhang
och ett humanistiskt perspektiv på indi-
viden. 

Psykiska svikttillstånd är ju mycket
komplexa företeelser som utspelas på
ett flertal begreppsnivåer, alltifrån sub-
cellulär till social [4]. 

Svår diagnostik
Att åstadkomma ett lätthanterligt

och praktiskt klassifikationssystem är
inte lätt, men jag efterlyser en medve-
tenhet om de nu använda systemens
bristfällighet hos de debattörer som kri-
tiserar allmänläkarnas förmåga att stäl-
la diagnos och behandla. 

I sin praktik arbetar allmänläkarna
ofta med ett hastigt flöde av patienter
och en riklig ström av olika slags sym-
tom och problem. Den psykiska svikten
kan uppträda tillsammans med somatis-
ka sjukdomar och med inslag av soma-
tiseringssyndrom, ångest, depression,
personlighetsstörning, missbruk och

organiska hjärnsyndrom. Entydig dia-
gnostisering är ofta inte möjlig. 

Patienten 
en central aktör
I den situationen är det patientcen-

trerade perspektivet, det att se och utgå
från patientens egen situation, sjuk-
domsupplevelse och handlande, en vik-
tig utgångspunkt. Vi bör se det vi gör
som ett inslag i en komplicerad psyko-
social process med patienten själv som
en central aktör. Rutz och Wålinders ho-
listiska perspektiv kan tyckas vara lik-
artat men innebär för mig en mer pater-
nalistisk och omnipotent läkarhållning.

Vi behöver också det socioekono-
miska perspektivet, vars betydelse be-
lystes i vårens Berzeliussymposium i
Stockholm, »Social Causation of Dis-
ease – Biological Mechanisms». Jag
saknar det i diskussionen mellan all-
mänläkare och psykiatrer. 

Exempelvis har människors utbild-
ningsgrad och socioekonomiska situa-
tion visats vara starka prediktorer av de-
pression vid studier i Östeuropa. Sym-
tomen på social utarmning är vid egen-
rapportering ungefär desamma som
symtomen vid depression [5]. Social ut-
armning förekommer också i Västeuro-
pa. 

Utifrån det socioekonomiska per-
spektivet synes individuell klinisk be-
handling vara bara en del av arbetet mot
depression och annan psykisk ohälsa.
Det är visserligen det viktigaste allmän-
läkaren kan göra, men allmänmedicin
och psykiatri måste också delta i forsk-
ning och utveckling av preventiva stra-
tegier i ett socialt sammanhang.
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Patienter som misstänks lida
av Chronic fatigue syndrome
(CFS) måste utredas noggrant
vid rehabiliteringsklinik er med
multidisciplinär k ompetens, för
att säkert utesluta bahandlings-
bara sjukdomar. Individuell
specialistvård, symtomatisk be-
handling och psykosocialt stöd
borde vara hörnstenar i rehabi-
literingen av CFS-patienter.

I flera artiklar i Läkartidningen har
det framförts att CFS skulle vara en psy-
kosomatisk sjukdom, samt att behand-
lingen borde vara kognitiv beteendete-
rapi [1, 2].

Lundin [1] anger inte mindre än fem
referenser som lär styrka att CFS är en
somatiseringsproblematik, ingen fysisk
sjukdom. Han definierar sjukdomen
CFS enligt de kriterier vi använder i
Sverige, de s k Fukudakriterierna [3].
Dessa formulerades 1994. Alla utom en
av Lundins CFS-referenser är äldre.
Rimligtvis kan inte Fukudakriterierna
ha legat till grund för de citerade studi-
erna.

Vilka kriterier har då använts? Lun-
dins referens nr 2 utgår från Holmeskri-
terierna [4] som formulerades 1988.
Lundins fyra andra CFS-referenser
(även hans nr 10 från 1996) använder
den brittiska CFS-definitionen [5]. Des-
sa s k Oxfordkriterier skiljer sig från de
i Sverige giltiga på ett avsevärt sätt: 

Brittiska kriterier
inkluderar depr ession
Oxfordkriterierna inkluderar vissa

former av depression i diagnosen CFS:
»Certain patients should be excluded

from the definition. They include: 
(...)
(ii) Patients with a current diagnosis
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