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Debatt

❙ ❙ Vårt förslag om att förändra specia-
listutbildningen i psykiatri på så sätt att
psykiatriobligatoriet borde avskaffas
har föranlett ett antal kolleger att reage-
ra. Det intressanta i sammanhanget är att
alla är överens om att det skall finnas en
grundläggande psykoterapiutbildning
inom ramen för specialistutbildningen
till psykiater. Man kan då fråga sig var-
för det är nödvändigt att detta måste
stödjas av ett obligatorium när motsva-
rande obligatorium inte finns för något
annat ämnesområde inom vare sig psy-
kiaterutbildningen eller någon annan
specialistutbildning? 

Är psykoterapins plats så sårbar?
Vårt inlägg föranleddes av det enkla för-
hållandet att det inte finns obligatorier
inom någon annan specialistutbildning
utöver det som föreskrivs i de allmänna
reglerna för vad som krävs av en blivan-
de specialist. Är trots allt fortfarande
psykoterapins plats inom psykiatrin så
sårbar att det kräver skydd av ett obliga-
torium? Är inte blivande psykiatrer till-
räckligt motiverade eller är det så att
huvudmannen måste »tvingas« till att
skapa förutsättningar för just den här ut-
bildningen eller vad är egentligen pro-
blemet?

Sämre när kurskravet slopades
För vår del anser vi att reglerna för spe-
cialistutbildningen försämrades allvar-
ligt när Socialstyrelsen tog bort kraven
på ett visst antal kurser för att få ut sin
specialistkompetens och lade över an-
svaret för att garantera de nya specialis-
ternas kunskaper och färdigheter på kli-
nikcheferna. Detta innebär med nödvän-
dighet en mindre enhetlig specialistut-

bildning, vilket inte kan vara ett allmänt
intresse. Socialstyrelsens ansvar är
mycket stort i det här avseendet och det
blir inte bättre av att man minskat ansla-
gen till de kurser som ändå finns.

Den frivilliga specialistexamen
Vi har båda medverkat till att utveckla
den frivilliga specialistexamen, som in-
troducerades i början av 1990-talet för
psykiatrer och som fortfarande finns för
ett antal andra specialistgrupper. Bland
kraven i denna examination fanns bl a
också krav om psykote-
rapiutbildning av den
typ som vi här diskute-
rar. Tyvärr ville inte So-
cialstyrelsen gå med på
att kräva en specialistex-
amination, vilket hade
varit det rimliga. 

Denna specialistexa-
mination skulle med för-
del kunna skötas av t ex
Svenska Läkaresällska-
pet och Läkarförbundet
tillsammans eller
kanske av en ny myn-
dighetsliknande institu-
tion, som tar ansvar för
detta. Eftersom en sådan
kontrollfunktion aldrig
kom till stånd har vi i
Sverige en märklig situ-
ation, som skiljer sig vä-
sentligt från hur det ser
ut i de flesta andra län-
der. Det finns föreskrif-
ter som är relativt öppna
om vad som ska ingå i
specialistutbildningen,
och ansvaret för att kra-
ven är uppfyllda har lag-
ts ut på hundratals kli-
nikchefer/verksamhets-
chefer. 

Så tillbaka till frågan
om psykoterapiobliga-

toriet. Eftersom vi båda varit med om att
introducera psykoterapiutbildningen i
specialistutbildningen och fortsatt att in-
tressera oss för utvecklingen av psykote-
rapi som en evidensbaserad verksamhet,
är vi lika måna som våra opponenter om
att psykoterapin ska ha en självklar plats
inom psykiatrin och naturligtvis då ock-
så inom specialistutbildningen. 

Vi är ganska överens
Det vi diskuterar är inte psykoterapiut-
bildningens existens utan formerna för
den, och även på den punkten tycks vi i
huvudfrågan vara ganska överens med
våra kritiker. 

Låt oss alltså se till att alla blivande
specialister i psykiatri får tillgång till en
bra psykoterapiutbildning som fyller
rimliga kvalitetskrav, som har en till-
räcklig bredd och som inte är ensidigt in-
riktad mot någon enstaka av de etablera-
de terapiformerna. •

Lars Jacobsson och Marie Åsberg svarar sina kritiker:

Varför obligatorium när alla vill ha psyko-
terapiutbildning för blivande psykiatrer?
Det vi diskuterar är inte psykoterapiutbildningens existens utan for-
merna för den, och även på den punkten tycks vi i huvudfrågan vara
ganska överens med våra kritiker, skriver Lars Jacobsson och Marie
Åsberg när de här svarar sina kritiker. Deras förslag (Läkartidningen
1/2002, sidorna 76-7) att slopa psykoterapiobligatoriet i psykiatrernas
specialistutbildning gav upphov till många protester (se bl a 5/2002).
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I blivande psykiatrers bagage bör ingå en bra utbildning i
psykoterapi som fyller rimliga kvalitativa krav och som inte
är ensidigt inriktad på någon enstaka av de etablerade
terapiformena, som t ex den psykoanalytiska – här repres-
enterad av Freuds arbetsrum på Berggasse 19 i Wien.
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