
är forskarrekryteringen som artikeln
egentligen handlar om?

Sluta ducka!
Problemet minskad rekrytering är all-
varligt. Två uppenbara faktorer behöver
snabbt åtgärdas; lön och arbetsmiljö. Att
ta bort orienteringskursen om psykotera-
pier kan omöjligen förbättra arbetsmil-
jön för psykiatern. Det är inte behagligt
att vara chef i ett arbetslag och inte be-
gripa vad medarbetarna talar om. Det är
inte behagligt att dras in i emotionellt
laddade och farliga situationer utan stöd
av en relationspsykologisk förståelse-
modell.

Jacobsson och Åsberg oroas som vi
andra av problemen med Socialstyrel-
sens underfinansiering, enskilda arbets-
givares ovilja att ge avtalad utbildning,
missbruk av möjligheten att ge »ekviva-
lenta« kurser i stället för SK-kursen, psy-
kiatrins underfinansiering som gör det
svårt att köpa in den kompetens som be-
hövs, forskningens finansiella och admi-
nistrativa problem, m m. Deras förslag
kan svårligen gagna klinisk psykiatri. 

Rekryteringsproblemet
Rekryteringsproblemet måste, menar
jag, mötas genom att man: 
1. identifierar det sanna utbildningsbe-

hovet, 
2. stöttar Socialstyrelsen och Lands-

tingsförbundet att skapa denna ut-
bildning, 

3. förbättrar arbetsvillkoren så att den
långa utbildningen kompenseras. 

Den av Jacobsson och Åsberg före-
slagna modellen, dvs att successivt för-
sämra arbetsvillkor och lön och därefter,
för att klara rekryteringen, i samma mån
steg för steg sänka kraven på yrkeskun-
nande skulle ge absurda samhällskonse-
kvenser om den tillämpades allmänt.
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❙ ❙ För att en läkare skall erhålla specia-
listbevis krävs utöver två formalia – att
utbildningen pågår minst fem år och att
den kliniska tjänstgöringen fullgörs un-
der handledning – att kraven i målbe-
skrivningen är uppfyllda. 

Läkarnas utbildning är målrelaterad ...
Särskilda utbildningsprogram har utar-
betats inom respektive specialitetsföre-
ning och samlats i utbildningsböcker.
Specialistutbildningen är alltså målrela-
terad vilket innebär att de medel (exem-
pelvis bokliga studier, SK-kurser, kli-
nisk tjänstgöring) ST-läkaren använder
sig av för att tillägna sig de obligatoris-
ka färdigheterna är irrelevanta så länge
målet med utbildningen uppnås. I sam-
råd med berörda handledare intygar
verksamhetschefen att ST-läkaren upp-
fyller kraven i målbeskrivningen. För ut-
färdandet av detta tjänstgöringsintyg har
Socialstyrelsen utfärdat särskilda före-
skrifter (SOSFS 1996:27).

Skälet att utbildning så långt möjligt
bör vara målrelaterad är lätt att förstå. De
flesta vill hellre bli opererade av en kir-
urg som genom träget kliniskt arbete bli-
vit en erkänt skicklig operatör även om
han exempelvis saknar formellt »kör-
kort« för laparoskopi [2], än av kollegan
som har flera fina intyg från kvalitets-
säkrade kurser men slarvat sig igenom
det kliniska arbetet.

… undantaget är psykoterapiobligatoriet
Även för psykiatri finns en utförlig mål-
beskrivning med bland annat 41 precise-
rade delmål som den blivande specialis-
ten skall ha goda kunskaper om och/eller
färdigheter i. Exempel på sådana delmål
är »psykiatrisk tvångsvård«, »suicid-
riskbedömning«, »individuell psykote-

rapi«, »psykofarmakologisk behand-
ling«, »diagnostik av psykiatriska sjuk-
domar«. Men psykiatrin skiljer sig från
de övriga 61 specialiteterna genom att ha
ett särskilt obligatorium. 

För ett av de 41 delmålen, psykotera-
pi, räcker det inte att verksamhetschefen
på vanligt sätt intygar att kunskaper och
färdigheter uppnåtts, utan det krävs för
det första ett särskilt intygande av just
denna del, för det andra en specifikation
av på vilket sätt målet uppnåtts, dvs 120
timmar teoretisk utbildning plus hand-
ledning 60 timmar – 180 timmar. Van-
ligtvis sker detta genom att kursgivaren
utfärdar ett intyg som bifogas ansökan
om specialistkompetens.

Argumenten för det särskilda obligatoriet
I Åsbergs och Jacobssons artikel redovi-
sas skälen till att Svenska psykiatriska
föreningen på 1980-talet verkade för ett
särskilt obligatorium för psykoterapi. I
sammanfattning:
– Psykiatrerna kritiserades under

1970-talet för bristande kompetens
inom psykoterapiområdet.

– Psykiatrin kritiserades för att ha slag-
sida mot farmakologiska behand-
lingsformer.

Båda dessa problem ansåg man sig
kunna råda bot på genom införandet av
ett särskilt obligatorium i psykoterapi
för blivande psykiatrer. I de evidensba-
serade tidevarv vi nu lever i är det svårt
att förstå hur man helt kunde lämna sak-
frågorna – psykoterapins indikationer
och effektivitet – för att på ideologisk
grund besluta att psykoterapi är höjd
över andra behandlingsmetoder och mo-
tiverar särskilt obligatorium, utan att be-
höva underkastas vetenskaplig pröv-
ning. Den typen av irrationell politisk
styrning av den medicinska vetenskapen
är det idag inte många som försvarar.

Men en genomgång av Läkartidning-
ens debattsidor i början av 1980-talet vi-
sar att detta inte heller vid införandet av

Det särskilda psykoterapiobligatoriet är dött:

Länge leve psykoterapin!
Lars Jacobsson och Marie Åsberg menar att psykoterapiobligatoriet
i psykiaterutbildningen bör avskaffas och presenterar flera argument
därför [1]. Författarna avser det särskilda obligatoriet. Eftersom det
inte är klart för alla vad som menas med särskilt i detta avseende
görs nedan ett försök att förklara detta och varför det inte råder någ-
ra tvivel om att det särskilda psykoterapiobligatoriet bör avskaffas
samtidigt som psykoterapiutbildningen även fortsättningsvis bör vara
obligatorisk för psykiatrer! 
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Debatt

det särskilda obligatoriet var ett okon-
troversiellt förslag [3-5]. Flera formu-
leringar från den debatten känns aktuel-
la trots att två decennier förflutit. Så skri-
ver exempelvis Åkesson 1981 [5]: 

»Det förefaller naturligt och tilltalan-
de att skapa möjligheter för envar att
skaffa sig mera avancerad utbildning i
psykoterapi, kanske bör huvudmannen
tvingas till ett sådant utbud. Men att
tvinga varje blivande psykiater härtill
förefaller befängt. Det är min tro att det
vällovliga syftet, att öka rekryteringen
till yrket, för många leder till en motsatt
effekt« [5].

Argumenten mot obligatoriet
Men som Jacobsson och Åsberg konsta-
terar har också mycket förändrats sedan
det särskilda obligatoriet infördes [1].
Specialistutbildningen av läkare har re-
formerats och blivit målrelaterad vilket
gör att en specifikation av medlen att
ernå kunskap har blivit en anakronism.
Sverige har inträtt i den Europeiska ge-
menskapen vilket gör att hänsyn måste
tas till psykiatriutbildningen i övriga Eu-
ropa där inget särskilt obligatorium för
psykoterapi finns. 

Författarna påpekar också att psyko-
terapiutbildningen (minst 120 timmar
plus 60 timmar enskild eller 120 timmar
grupphandledning) inte står i proportion
till övrig utbildning (160 timmar för all
annan utbildning tillsammans).

Psykoterapins ställning har stärkts
Tilläggas kan att psykoterapins ställning
inom psykiatrin har stärkts. Detta beror
dock inte på det särskilda obligatoriet –
eftersom andra länder utan obligatorium
utvecklats i samma riktning – utan på det
ökande intresset för att vetenskapligt ut-
värdera psykoterapimetoder. Därmed
har psykoterapin fått en plats i psykiatrin
som inte särskilt behöver försvaras eller
stärkas. Men ett särskilt psykoterapiob-
ligatorium varslar om att psykoterapiut-
bildning är något psykiaterkåren tilläg-
nar sig under protest, vilket ju inte alls är
fallet.

Fler argument för avskaffande
Därtill finns en rad andra argument för
avskaffandet av obligatoriet såsom:
– att det är inkonsekvent att Socialsty-

relsen i detalj granskar den blivande
specialistens antal timmar utbildning
i psykoterapi medan exempelvis spe-
cialistens kännedom om tvångs-
lagstiftningen inte kontrolleras;

– att psykoterapiutbildningen genom
att vara »särskilt« obligatorisk blir en
gökunge som inkräktar på övriga vä-
sentliga utbildningsområden efter-
som resurserna de facto är begränsa-
de;

– att psykoterapiutbildningen genom
sin nuvarande rigida form stör det kli-
niska arbetet i allt för hög grad.

Avskaffa det särskilda obligatoriet
Sammanfattningsvis finns mig veterli-
gen inga goda skäl att behålla det särskil-
da obligatoriet. Men, nota bene, psyko-
terapimomentet i psykiatriutbildningen
bör naturligtvis kvarstå som ett specifi-
cerat delmål i likhet med övriga moment
och kommer i den meningen att förbli
lika obligatoriskt som förut. En specia-
list i psykiatri måste alltså även fortsätt-
ningsvis ha god bildning avseende psy-
koterapeutiska behandlingsmetoder,
men vägen till detta mål kan individuali-
seras. Avskaffandet av det särskilda ob-
ligatoriet visar alltså – tvärt emot vad

man kanske först tror – att psykoterapins
ställning i psykiatrin är stark och klarar
sig utan speciella ideologiska omsorger.

Referenser
1. Jacobsson L, Åsberg M. Specialistutbild-

ningen i psykiatri måste förändras: Slopa
psykoterapiobligatoriet! Läkartidningen,
2002;99:76-7.

2. Å:son Berg A. Kräv »körkort« för läkare
som skall arbeta laparoskopiskt. Läkartid-
ningen, 2002;99:16-7.

3. Berggren U, et al. Ingen rekryteras av psy-
koterapi [Kommentar av Sedvall G, Kettner
B]. Läkartidningen 1981;78:2500.

4. Mannerheim B. Har vi råd med psykotera-
pin? Läkartidningen 1981;78:2590.

5. Åkesson HO. Tvångsutbilda inte i psykote-
rapi! Läkartidningen 1981;78:1821-2.

❙ ❙  Huvudargumentet är att det finns för
få kursplatser. Detta medför en stas med
följd att många inte får ut sin specia-
listutbildning i rimlig tid. Därmed för-
värras den redan katastrofala bristen på
färdigutbildade specialister. Men är den
föreslagna behandlingen den rimliga bo-
ten? Kan man amputera psykiatrins ena
ben utan att patienten förlorar gångför-
mågan? 

Kraven från psykiatrin otillräckliga 
Om landstingen inte ställer erforderliga
medel till förfogande torde det bero på
att kraven från psykiatrin inte varit till-
räckligt kraftfulla och tydliga. Det är i
sammanhanget småsummor det gäller.
Men här föreslår Jacobsson och Åsberg
att psykiatrins professionella identitet
ska krympas för att på så sätt befria
landstingen från den självklara plikten
att betala för den psykiatri man vill ge
sina medborgare! 

Jag menar att det finns goda skäl att

betona psykiatrins särställning bland de
medicinska specialiteterna. Chansen att
få arbeta både med kroppen och själen är
nog det som mest attraherar unga läkare
att söka sig till psykiatrin. Att andra me-
dicinska specialiteter inte kräver obliga-
torisk undervisning i anatomi eller fysi-
ologi i sina specialistutbildningen beror
ju på att de ämnena redan är tillgodosed-
da i en lång grundutbildning. 

Obegripligt kalla det diskriminering
Naturligtvis måste psykiatrispecialisten
ha motsvarande basala kunskaper om
det mänskliga själslivet för att fungera
rimligt. Hur man kan kalla detta för en
negativ diskriminering är för mig ofatt-
bart! Även dagens psykoterapiutbild-
ning på sammantaget knappt fem veckor
är för kort för att ge annat än en formell
kompetens i psykoterapi – det vet alla
som sysslat med detta. Men den kan ge
en grundläggande information om prak-
tisk psykologi och om vad de psykotera-
peutiska metoderna går ut på. Den kan
minska en del fördomar och stimulera
till vidare studier.

Detta är desto viktigare eftersom psy-

Är det diskriminerande 

att psykiatern ska veta något

om psykologisk behandling?

Psykiatrin står på två ben – det neurobiologiska och det psykologis-
ka/psykoterapeutiska. Det framhöll Lars Jacobsson och Marie Ås-
berg i en Socialstyrelserapport [1] för några år sedan liksom i Läkar-
tidningen [2]. Jag är övertygad om att de menade detta uppriktigt.
Samma Jacobsson och Åsberg föreslår nu att psykoterapiobliga-
toriet inom specialistutbildningen för psykiatri bör avskaffas.
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