
ge resultater af screening i deres »mil-
stolpestudie« (50 % reduktion i bryst-
kræftdødeligheden, hvilket er helt urea-
listisk), når man i Sverige ikke har set
nogen ændring i dødskurven [9], hvori-
mod man i Storbritannien har set en klar
stigning i brystkræftdødelighed afløst af
et lige så klart fald. »Milstolpestudiet«
blev i øvrigt indsendt til tidsskriftet Can-
cer den 29. december 2000 og blev ac-
cepteret 6 dage senere, den 4. januar
2001, hvilket tyder på, at der ikke har
været noget peer review.

Gör troligen mer skada än nytta
Richard Horton skrev i sin leder, at vore
resultater bør lede til nøje refleksion og
diskussion [4]. Jeg ser frem til en dis-
kussion på et sobert akademisk niveau,
og gør opmærksom på, at vi har lagt me-
get detaljerede og gennemarbejdede
data frem om mammografiforsøgene. 

Derfor mener vi, at hvis man ikke kan
påvise væsentlige fejl i vor forskning,
der invaliderer vore resultater, så holder
vore konklusioner. Disse konklusioner
er: Der er ingen evidens for en gavnlig
effekt af mammografiscreening, ikke
engang en tendens til en sådan effekt,
hvorimod der er klar evidens for en ska-
delig effekt. 
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Debatt

Specialistutbildningen
i psykiatri måste förändras
Slopa psykoterapiobligatoriet!

Psykoterapiobligatoriet inom specialistutbildning i psykiatri bör av-
skaffas. Motsvarande obligatorium finns inte inom andra specialite-
ter. Vidare bör psykoterapiutbildningen för blivande specialister
breddas utan inskolning i någon etablerad psykoterapitradition. Da-
gens svårigheter att genomföra de obligatoriska studiemomenten
leder dessutom till att den enskilda doktorn går miste om sluttjänster
och att sjukvårdshuvudmannen inte kan besätta lediga tjänster.

❙ ❙ Slutet av 1900-talet blev för psykia-
trins del omvälvande på många sätt. In-
tresset från politiskt håll var stort, på
både gott och ont. Psykiatriutredningen
och den efterföljande Psykiatrireformen
innebar stora omställningsproblem. På
vissa håll innebar den ett resurstillskott
medan den på andra ställen ledde till
mindre resurser totalt för psykiatrin. 

Förändringarna inom psykiatrin
Förändringen från mentalsjukhus till öp-
penvårdspsykiatri har väl på det hela ta-
get varit av godo, även om det finns för-
skräckliga exempel på försummelser
och brister särskilt när det gäller omhän-
dertagandet av de kroniskt sjuka.
Tvångsvårdslagstiftningen förändrades
och innebar en försämring för de riktigt
svårt psykiskt sjuka som har bristande
sjukdomsinsikt. Den sektorisering som
genomfördes under 1980- och 90-talen
ledde till tillkomsten av ett antal mindre
kliniker med begränsade resurser samti-
digt som psykiatrin decentraliserades. 

Sammantaget torde de organisatoris-
ka och strukturella förändringarna ha in-
neburit en bättre organisatorisk struktur.
Hade psykiatrin inte samtidigt drabbats
av den allmänna neddragningen, som
skett i välfärden, torde slutresultatet ha
kunnat bli riktigt bra.

Förändringar inom professionen
Under den här tiden har också skett vik-
tiga inomprofessionella förändringar.
Psykiatrin har blivit alltmer evidensba-
serad, och såväl respekten för psykiatrin

från medicinen i övrigt som självkänslan
inom psykiatrin har ökat. Bättre behand-
lingsmöjligheter såväl farmakologiskt
som psykoterapeutiskt och social-
psykiatriskt har bidragit till detta.

Nu kommer dock alltmer oroande
tecken på dels minskande ekonomiska
resurser allmänt sett till psykiatrin, dels
en tilltagande brist på kvalificerad per-
sonal. Det gäller såväl läkare som sjuk-
sköterskor och psykologer. Detta beror
på de allmänna neddragningarna, men
också på ökande pensionsavgångar och
sjukskrivningar av 40-talisterna.

Ökad psykoterapeutisk kompetens
Desto viktigare är nyrekryteringen av
specialister, och här finns ett snabbt
ökande problem. Det som till en början
var en av förutsättningarna för den gynn-
samma utvecklingen har nu blivit ett
problem. Under framför allt 1970-talet
kritiserades psykiatrin för sin bristande
kompetens inom psykoterapiområdet
och för att behandlingen var alltför far-
makologiskt inriktad. 

För att möta kritiken, som inte var
utan grund, genomfördes med Svenska
psykiatriska föreningens aktiva engage-
mang en obligatorisk grundläggande
psykoterapiutbildning i specialistutbild-
ningen i psykiatri. Detta ledde till att alla
psykiatrer legitimerade efter 1992 har en
grundläggande kompetens inom psyko-
terapiområdet. Detta i sin tur innebar na-
turligtvis en ökad kunskap och bredd
inom psykiaterkåren, bidrog till den
ökade självkänslan och slog undan en
del av kritiken utifrån mot psykiatrerna
som halvutbildade naturvetare.

Enda specialiteten med obligatorium
Efter hand har specialistutbildningen för
läkare förändrats på det sättet att det inte
längre finns några obligatoriska moment
annat än inom specialistutbildningen i
psykiatri, där psykoterapiobligatoriet
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fortfarande finns kvar. Detta innebär att
blivande specialister i psykiatri, till
skillnad från alla andra specialister,
måste fullgöra en obligatorisk tjänstgö-
ring, som dessutom ställer betydligt
större krav på den blivande specialisten
än alla andra tidigare obligatorier inom
någon specialitet. 

Det krävs 120 timmars teoretisk ut-
bildning och ett minimum av 60 timmars
handledning i psykoterapiutövning.
(Kravet på all annan teoretisk utbildning
är 160 timmar!) Tillgången till utbild-
ningsplatser har dessutom minskat un-
der senare år, och svårigheterna för bli-
vande specialister att delta i de kurser
som ändå ges har också försämrats ge-
nom att huvudmännen inte anslagit den
arbetstid som krävs för att genomföra de
obligatoriska studiemomenten. 

Kan inte besätta lediga tjänster
Detta har lett till att det nu finns många
blivande psykiatrer som är färdiga med
alla andra utbildningsmoment, men som
saknar psykoterapiutbildningen. Det be-
tyder att den enskilde doktorn går miste
om sluttjänster och att huvudmannen
inte kan besätta lediga tjänster. Det inne-
bär också en risk att dessa personer söker
sig över till andra specialiteter, och möj-
ligen till andra länder, som inte har den
här formen av obligatorium. 

Den omfattande obligatoriska psyko-
terapiutbildningen har sannolikt också
minskat en del begåvade människors in-
tresse för forskarutbildningen, eftersom
de båda utbildningarna av tidsskäl är
svåra att kombinera. 

Det som alltså var något gott när det
infördes har blivit en belastning för psy-
kiatrin, vilket är oerhört olyckligt. Det
finns alltså många skäl att se över den
obligatoriska psykoterapiutbildningen i
specialistutbildningen för psykiatrer.

Avskaffa obligatoriet
Vi vill därför föreslå följande åtgärder:
1. Avskaffa obligatoriet inom specialist-
utbildningen av psykiatrer – detta är en
diskriminering av psykiatrerna som i
och för sig är välmenande, men som le-
der till att psykiatrin återigen får en (ne-
gativ) särställning inom den medicinska
professionen. 
2. Tillskapa attraktiva psykoterapiut-
bildningsalternativ för blivande specia-
lister som är anpassade till de behov och
den kunskap som nu finns inom psyko-
terapiområdet. Hittills har så gott som all
utbildning haft en psykodynamisk in-
riktning. Det finns nu skäl att bredda en
grundläggande utbildning till att även
omfatta kognitiv psykoterapi, och att
över huvud taget införa en bredare bas-
utbildning så att man inte ensidigt skolas
in i någon av de etablerade psykoterapi-
traditionerna. Det finns redan erfarenhe-
ter av en sådan breddad basutbildning i
psykoterapi både vid Karolinska institu-
tet och vid psykoterapienheten vid
Umeå universitet. Erfarenheterna från
båda håll är mycket goda.
3. Tillskapa omedelbart några kurser
som är särskilt anpassade för dem som
nu är färdiga eller så gott som färdiga
med alla andra utbildningsmoment och
som tar hänsyn till de förkunskaper som
de allra flesta redan har i form av korta-
re psykoterapiutbildningar. 
4. Ge dispens för dem som »av hand-
ledare och klinikchefer bedöms ha in-
hämtat erforderliga kunskaper« om psy-
koterapi i enlighet med de regler som
gäller för övriga specialistutbildningar,
och som dessutom har någon annan för-
djupning inom det psykiatriska arbets-
området, exempelvis särskilt omfattan-
de kunskaper inom psykofarmakologi,
genetik eller något annat område som är
viktigt och värdefullt för en psykiater. 

Bredare subspecialisering önskvärd
Psykiatrin, precis som alla andra medi-
cinska discipliner, har blivit alltmer om-
fattande, och det är inte längre möjligt
för någon enskild specialist att behärska
alla psykiatrins områden. En sub-
specialisering är därför nödvändig, och
det finns alltså anledning av det skälet att
uppmuntra en fördjupning också inom
andra områden än psykoterapi. 

Ytterligare ett argument för att för-
ändra utbildningen är att detta obligato-
rium inte finns i andra länders specia-
listutbildning. Det innebär att den svens-

ka specialistutbildningen blir mera om-
fattande och krävande än andra länders,
och man kan teoretiskt tänka sig att per-
soner skulle kunna skaffa sig en specia-
listutbildning i ett land som inte har det
obligatoriska psykoterapimomentet. I
den internationalisering som pågår och
som i allt väsentligt är av godo är inte
heller detta en önskvärd konsekvens.

Ansvaret för förändringen
Socialstyrelsen är den myndighet som
måste ta initiativet till och fatta beslut
om förändringar i regelsystemet enligt
ovan. 

Huvudmännen måste ta sitt ansvar
och skapa de utbildningsmöjligheter
som är nödvändiga och avsätta tid och
resurser så att psykiatrin får ett nödvän-
digt tillskott av specialister med en god
allmänpsykiatrisk grundutbildning som
inkluderar även psykoterapi. •
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Psykiatrin har blivit alltmer
omfattande, och det är inte
längre möjligt för någon en-
skild specialist att behärska
alla psykiatrins områden. En
subspecialisering är därför
nödvändig, och det finns
alltså anledning av det skä-
let att uppmuntra en för-
djupning också inom andra
områden än psykoterapi. 

Fler inlägg i frågan välkomnas!
red


