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❙ ❙  Det är en omvittnad erfarenhet att de
ekonomiska besparingarna äventyrar
kvaliteten i sjukvården. Mot den bak-
grunden kan det inte anses som profes-
sionellt försvarligt att hänvisa till att de
sjukvårdsansvariga inte efterlever den
av Socialstyrelsen beslutade kompe-
tensutvecklingen, och att av det skälet
föreslå att ett viktigt utbildningsmoment
inte genomförs. 

Ingen brist på utbildningsmöjligheter
Det kan heller inte anses vara ett seriöst
argument att hänvisa till bristen på ut-
bildningsplatser. Det är en organisato-
risk fråga som enkelt borde kunna åtgär-
das. Faktum är att kvalificerade utbild-
ningsanordnare förmenats uppdraget att
bedriva SK-utbildning i psykoterapi.
Det gäller exempelvis Psykoterapiinsti-
tutet i Stockholm (en offentlig utveck-
lingsinstitution som samverkar med Ka-
rolinska institutet), som trots ansökan
upprepade gånger inte beretts möjlighe-
ten att ge ifrågavarande utbildning.

Mötet med personlighetsstörningar
All erfarenhet visar att psykologisk kun-
skap i det professionella handlaget med
patienter med psykiska sjukdomar eller
problem är av avgörande betydelse för
behandlingsframgång, oavsett behovet
eller förekomsten av andra behandlings-
åtgärder. Ingen seriös kliniker eller fors-
kare idag förordar ett endimensionellt
synsätt på läkargärningen. 

Det är särskilt påfallande i arbetet
med patienter som tillhör den stora grup-
pen med personlighetsstörningar. Här är
ofta farmakoterapi av begränsad nytta.
Den oerfarne psykiatern ställs inför svå-
ra prov i mötet med dessa patienter, och
avsaknaden av förståelse för hur dessa
problemtyper – och för övrigt många
andra – ska hanteras på ett konstruktivt

sätt kan i många fall lämna patienten
utan hjälp och i värsta fall leda till att nå-
gondera parten kan komma till skada. 

Kunskaper om psykoterapins grund-
valar minskar sådana risker. Snarare än
att obligatoriet skulle vara ett hinder för
psykiaterrekryteringen, vilket Jacobs-
son och Åsberg hävdar, torde den säkra
förekomsten av ett sådant utbildnings-
momentet verka motiverande för många. 

Rollen i teamet
Grundläggande psykoterapeutisk kun-
skap har stor betydelse för psykiatern i
det psykiatriska teamarbetet. Att inneha
det medicinska ansvaret, som ofta är för-
enat med ledningsansvar, kräver skol-
ning om de viktigaste förutsättningarna
för olika metoder i den psykiatriska be-
handlingsarsenalen. 

Sådan färdighet bygger inte endast
på sunt förnuft eller gott personalhand-
lag, utan kräver systematiska om än be-
gränsade studier inom respektive områ-
de, även inom psykoterapidomänen.
Det innebär inte krav på att ha specia-
listkunskaper om alla metoder, utan att
vara tillräckligt orienterad för att kunna
medverka i en professionell bedömning.
Allmänpsykiaterns kompetens kan i
detta avseende jämföras med allmän-
läkarens.

Ett steg tillbaka
Införandet av obligatoriet för ett decen-
nium sedan var en ambition och omsorg
av yrkesföreningen och Socialstyrelsen
att tillse att alla blivande psykiatrer för-
värvar kunskaper om den troligen svå-
raste delen av professionen – bemötan-
det av den psykiatriska patienten. 

Till skillnad från Jacobsson och Ås-
berg anser jag att man i Sverige borde
vara stolt över att ha tillskapat en speci-
alistutbildning i psykiatri, som är flerdi-
mensionell med psykoterapikunskap
som ett oavvisligt krav. Att ge upp den-
na målsättning, som de båda psykia-
triprofessorerna föreslår, vore att ta ett
stort steg tillbaka i utvecklingen.•

En oumbärlig utbildning
för blivande psykiatrer

Lars Jacobsson och Marie Åsberg avslutar sin artikel med en önskan
om att psykiatrin i framtiden får ett nödvändigt tillskott av specialister
med en god allmänpsykiatrisk utbildning inkluderande (min kursive-
ring) psykoterapi. Mot den bakgrunden framstår det som svårförklar-
ligt att de med bestämdhet vill avskaffa det obligatorium som just
värnar om de värden de propagerar för. 
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❙ ❙ Utmaningen att söka härbärgera det
oerhörda lidande som är det känneteck-
nade draget och villkoret för psykiatrisk
vård, ger ofta upphov till förvirring och
provocerar fram polarisering bland
»vårdarna«. I sin bok »Den möjliga och
omöjliga psykiatrin« (1987) skrev Cla-
rence Crafoord inledningsvis: »I mitt ar-
bete inom psykiatrin har jag ofta grubb-
lat över vilka drivkrafter som kan ligga
bakom sökandet efter ständigt nya mo-
deller, ständigt nya arbetsformer för den
psykiatriska verksamheten.« 

Förklaringen till personalens för-
virring, maktlöshet, vanmakt sökte han i
bristande utbildning och brist på hand-
ledning. Det ville han i första hand be-
möta med ökade kunskaper både om de
intrapsykiska och om de sociala faktorer
som påverkar människor, såväl patienter
som personal, inom vården. 

Grund för psykoterapiutbildningen
Sådana tankar fanns också med som
grund när man under 1980-talet skapade
psykoterapiutbildningen i statlig och i
många landstings regi, likaså när man in-
förde en obligatorisk grundläggande
psykoterapiutbildning i specialistutbild-
ningen i psykiatri. Det vore angeläget att
närmare studera och utvärdera hur dessa
strävanden utnyttjats innan man ännu en
gång förslår en förändring. 

I samband med välfärdssamhällets
nedmontering pågår ännu en omorgani-
sation av den psykiatriska vården. Att
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Risken är stor att förslaget att
slopa psykoterapiobligatoriet
kommer att leda till att psykiat-
rerna än en gång blir »halvutbil-
dade naturvetare«, för att möjli-
gen om några år återupptäcka
behovet av och kräva att få en
sådan utbildning.
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Debatt

sörja för långtidsvård och rehabilitering
av svårt handikappade patienter har
överförts från landsting till kommuner.
Andra, som bedöms som »lättare fall«,
dvs människor som drabbats av kriser,
som har neurotiska och depressiva pro-
blem, hänvisas till i psykoterapi outbil-
dade allmänläkare. 

Behandlingsutbudet
Behandlingsutbudet blir mera beroende
av att vara kostnadseffektiv och visa upp
mätbara resultat än att följa en konse-
kvent och långsiktig planering. Det finns
en tydlig trend att satsa på korta, instru-
mentella (och billiga) behandlingar och
utbildningar. 

För en verksamhet och dess medar-
betare är det avgörande vilken grundläg-
gande människosyn som styr målformu-
leringen och arbetet. Förslagsställarna
betonar vikten av god »allmänpsykia-
trisk bildning«. Vad ingår i detta? Enligt
min uppfattning bör man förtydliga den
underliggande synen på människan inför
mötet mellan individen och vården. 

Ett naturvetenskapligt kunskapsideal
Från ett strikt naturvetenskapligt kun-
skapsideal strävar man efter att objektivt
registrera verkligheten och försöka för-
klara orsakssamband utifrån empiriskt
funna lagar. Genom att slå samman alla
kunskapsdelar kommer man fram till en
syntes. Fakta om patient skall kunna
summeras och ange prognostiskt utfall.
Man ser på kunskaperna som objektiva

data med risk att fatta sina beslut för en
objektiverad patient.

Till och med psykosociala fenomen
kallas sjukdomar, och sjukdomar upp-
fattas som störningar i kroppens organi-
sation. Fokus för behandlingen är hu-
vudsakligen att förändra patientens sym-
tom och minska hennes lidande framför
allt genom att tillföra något. Detta kan
ske genom att man söker att förändra pa-
tientens yttre förhållanden eller genom
att erbjuda stöd, träning, trygghet, far-
maka, värme, struktur eller kunskap.

Ett humanvetenskapligt perspektiv
I ett humanvetenskapligt perspektiv
framhåller man det intentionella hos
människan; att människans beteende har
mening som är fattbart genom tolkning-
ar, som kan ge förståelse för beteenden
och sammanhang. Helhet blir då ej bara
summan av delarna utan även kunskaper
om människan som subjekt i sitt sam-
manhang. 

Ett subjekt som utvecklas i ett öm-
sesidigt samspel mellan individ och om-
värld, inom vilket hon påverkas och
präglas av genetiska, biologiska, fysis-
ka, sociala, ekonomiska och kulturella
omständigheter och förutsättningar.
Man utgår från antaganden om en psy-
kisk kontinuitet, samt att denna konti-
nuitet har underliggande, historiska me-
nings- och orsakssammanhang, och slut-
ligen att dessa sammanhang kan upp-
märksammas, förstås och ändras inom
och med hjälp av en relation – som den

som uppstår mellan patient och läkare
och annan vårdpersonal. 

I varje möte med patienter skapas en
relation som påverkar båda parter, och
också väcker intensiva och ofta svårkon-
trollerade känslor hos dem. Att uppfatta
sin inverkan på interaktionen förutsätter
ingående självkännedom och empatisk
förmåga, samt kunskaper om personlig-
hetens dynamiska struktur. 

Att utnyttja relationen med patienten
kräver hög kompetens hos personalen
och tillgång till kontinuerlig och kvalifi-
cerad handledning samt en välfungerande
organisation. 

I USA återkommer kravet på utbildning 
Att man skall kunna förvänta att specia-
listläkarna i psykiatri skall besitta mot-
svarande kompetens är en viktig för-
utsättning för att behålla ansvaret för
mötet med människor som behöver möta
den psykiatriska vården också i framti-
den. I USA har man under det senaste
decenniet minskat och på många håll till
och med »slopat« psykoterapiutbild-
ningen för blivande specialister (resi-
dents) i psykiatrin. Man har dock från
många håll, inte minst dessa residents,
krävt ett återinförande av psykoterapi-
utbildningen. 

Risken är stor att förslaget att slopa
psykoterapiobligatoriet kommer att leda
till att psykiatrerna än en gång blir
»halvutbildade naturvetare«, för att möj-
ligen om några år återupptäcka behovet
av och kräva att få en sådan utbildning. •

❙ ❙ För att förbättra ST-utbildningen
inom psykiatri föreslår jag följande åt-
gärder och ansvarsområden:

Låt psykoterapiutbildningen fortsätta
vara ett obligatorium.

ST-läkaren:
– Att ta ansvar för och sätta upp en ST-

plan som fortlöpande revideras. På så
sätt undviks förhoppningsvis den
tidsnöd som drabbar en del som på-
börjar den terapeutiska utbildningen
för sent.
Huvudmannen:

– Viktigt att utrymme finns för både
forskning och psykoterapiutbildning.
Kompetenshöjning ska löna sig, även
ekonomiskt.

– Finansiering av såväl psykoterapeu-
tisk utbildning som egen terapi (egen
terapeutisk erfarenhet  rekommende-

ras men är ej obligat, enligt SOSFS
1996: 27).
Socialstyrelsen:

– Dispens ska ges för de ST-läkare som
inte kan ta ut specialistbevis endast på
grund av ej avslutad psykoterapiut-
bildning då detta beror på platsbrist. 

Utvidga psykoterapikompetensen 
Således tycker jag inte att man ska mon-
tera ner den psykoterapeutiska kompe-
tensen inom läkarkåren, utan snarare
stärka den. Varför inte erbjuda fler me-
dicinska specialiteters ST-läkare, exem-
pelvis allmänmedicin, att utvidga sin
kompetens i de fall det önskas? 

Min erfarenhet är dock att huvud-
mannen i många fall misslyckas med att
ta sitt utbildningsansvar om inte tydliga
riktlinjer, ibland som obligatorium,
finns. •
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Det vore olyckligt att avskaffa psykoterapiutbildningen som obligato-
rium. Jag tycker att man kan jämställa psykoterapiutbildningen med
andra placeringar under ST. Om man nu måste ta bort något moment
för att ge tid för ST-läkaren att subspecialisera sig, kan man lika gär-
na argumentera för att ta bort andra delmoment ur ST-utbildningen. 

Behåll obligatoriet
– förslag till åtgärdsprogram 


