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❙ ❙ Psykiatrin är hårt pressad, och själv-
klart behövs utexaminerade specialister
inom den allt mer haltande vården, men
frågan är var patienten (huvudpersonen)
kommer in i det resonemang som pro-
fessorerna Marie Åsberg och Lars Ja-
cobsson för i sin debattartikel i Läkar-
tidningen 1–2/02 (sidorna 76-7)? 

Kvalitetssänkning fel lösning
Det ligger utan tvivel en hel del sanning
i deras analys av problemen, men dess-
värre vore en kvalitetssänkning inom
specialistutbildningen som att ösa vatten
ur en redan läckande båt för att hålla den
flytande. Felet, som jag ser det, är att om
man resonerar utan att hålla patienten i
fokus så passar argumenten snart in på
nidbilden av en fullfjädrad landstings-
politiker som i brist på resurser klampar
in i vårdapparaten och halshugger vår-
dens utveckling för att uppnå balans i
den administrativa byråkratin. 

Jag tror inte på något sätt att det är det
avsedda målet för deras artikel, men re-
sultatet av deras förslag kan enligt min
mening komma skrämmande nära en så-
dan utveckling. Vi läkare måste stå upp
för våra ideal och värna om våra patien-
ters hälsa, och inte slå till reträtt inför
ekonomins svängande konjunktur. 

Vad tillför kunskapen om psykoterapi?
Efter att nyligen ha avslutat psykiatri-
blocket inom min AT så är det mest ome-
delbara intrycket att vilken legitimerad
läkare som helst kan upprätthålla ruljan-
sen på en avdelning om ändamålet i förs-
ta hand är förvaring och medicinering. 

Om konstruktiv och fruktbar vård
och vårdplanering (som omfattar en
konceptualisering av patientens aktuella
behov och identifiering av möjliga vård-
strategier) eftersträvas, så krävs en mer
fördjupad inblick i människans psyke. 

Vägen är inte enkel
Vägen dit är inte enkel. Här råder inga
fasta manualer förenklade till DSM-IV,
och inga pockande läkemedelsbroschy-
rer med återhållsamma biverkningspro-
filer. Alla är vi heller inte lämpade, men
den enda vägen till det professionella
mötet med den psykiatriska patienten är
utan tvivel ett psykoterapeutiskt förhåll-
ningssätt (grundat på vetenskapliga teo-
ristudier och med praktisk handledning)
kombinerat med en övergripande kun-
skap inom psykofarmakologi. 

Målet är att tjäna patienten
Låt oss därför inom vården inte tappa fo-
kus; vi skall alltid i första hand ha som
mål att tjäna patienten, kosta vad det

kosta vill. Behåll obligatoriet och låt
andra länder lära av oss. 

Det råder stor brist på personal inom
vården, men att sänka kompetensen hos
blivande vårdgivare försätter oss snart i
en ond cirkel där antalet vårdkrävande
bara ökar. Kämpa gärna för att ge psyki-
atrin större anslag, men låt oss rädda den
från att falla på eget grepp.
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Vad händer i slutna rum då
läkare blir problem? Hur löser man
konflikter vid missöden i vården?
Vem kan ge ett bra stöd till anmäl-
da läkare?

Under 1994–95 publicerade Läkar-
tidningen 21 artiklar om problem-
läkare, läkarproblem, ansvarsfrågor
och patientförsäkringen. 

De har nu samlats i ett 80-sidigt
häfte, som kan beställas med
kupongen nedan.
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75 kronor.

Missöden
misstag
missbruk

Särtryck


