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Aktuellt och reportage

P
å Ersta psykiatriska klinik går
utbrända läkares väg till åter-
hämtning och livsglädje via
kroppsliga behandlingsformer

och samtal.
De senaste åren har antalet läkare

som vill ha hjälp på Ersta mer än fördub-
blats. Kliniken försöker prioritera att ta
emot läkare, eftersom dessa kanske har
extra svårt att söka vård.

– Vi kan bara ta emot hälften av alla
de patienter som söker sig till oss. Vi för-
söker hjälpa övriga till privata psykiat-
rer, men även de har fullt, berättar kli-
nikchefen Krisitna Brandänge.

Prognosen för de läkare som behand-
las där är god. De absolut flesta återgår i
arbete.

– Våra goda resultat beror på att det
får ta sin tid och att vi har en aktiv be-
handling, säger hon.

Kristina Brandänge trodde först att
arbetet som klinikchef i mångt och myc-
ket skulle handla om att skaffa bra sam-
talsterapeuter. I stället har kroppliga be-
handlingsformer och arbetsterapi visat
sig viktigt för just läkarna.

– De utbrända läkarna har ofta slutat
lyssna på kroppens signaler och de är
ofta prattrötta, de har förlorat förtroen-
det för ordet.

Hon är övertygad om att det finns många
läkare på gränsen till utbrändhet som
ändå inte söker hjälp. Flera faktorer bi-
drar till att läkare drabbas: De arbetar
med människor. Det finns möjlighet att
tänja på arbetstiden och arbeta över.
Nedskärningarna har ökat arbetsbelast-
ningen. Läkaren kan uppleva att hon el-
ler han inte får använda sin utbildning,
att det inte finns tid att hjälpa patienten
på bästa sätt. Yrkesstoltheten kan för-
svinna. Och arbetsgivarna lägger ytterli-
gare press på personalen genom ordval i
samband med förändringar.

– Ofta säger man inte »nedskärning«,
utan »omstrukturering som ska leda till
förbättringar«. Om personalen då inte
upplever att de gör ett bättre jobb lägger
de skulden på sig själva.

Läkare är också vana att vara kapabla
och vara de som tar hand om andra, inte
tvärtom.

– Vi är väldigt tagna av hur lång tid
det kan gå innan läkare söker hjälp.

Många får tid, lämnar återbud på grund
av tidsbrist och tackar nej till sjukskriv-
ning. Vi får lägga ner mycket tid på att
motivera läkare att bli sjukskrivna. Då
kan de ha gått med långvariga sömnbe-
svär, slarvat med mat och vila, och vi
måste lirka för att kunna hjälpa till.

De som drabbas är ofta chefer i Kri-
stina Brandänges egen ålder. Ambitiösa,

hårt belastade mellanchefer i 50-årsål-
dern som älskat sina jobb men som
plötsligt står i en situation där de undrar
hur de ska orka till pensionen. Den utlö-
sande faktorn är ofta en förändrad ar-
betsmiljö, till exempel en ny okänslig
chef. Att allt fler läkare mår dåligt oroar
henne, också med tanke på läkarbristen.

– Sjukvården räknar kallt med att de ska
orka. Och det blir kris om de inte kom-
mer tillbaka i tjänst. Det här har vi larmat
om till Stockholms läns landsting och vi
har inte ens fått ett svar.

– Vi vill att man ska kunna garantera
att läkare som behöver psykiatrisk vård
får det, och att man intresserar sig för lä-
karnas arbetsmiljö. Vi erbjöd oss också
att vara med i en kartläggning av vad
som får läkare att orka respektive inte
orka till pensionen.

Kristina Brandänge rekommenderar
läkare ute i landet som behöver psykiat-
risk hjälp att fråga på försäkringskassan
vilka i landstinget som kan utfärda spe-
cialistvårdsremiss. Om det inte finns
plats på Ersta eller om avståndet är för
stort, försöker Ersta hjälpa till med att
hitta privatpraktiserande psykiatrer.
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Ersta psykiatriska klinik ger utbrända läkare en väg tillbaka

Den onda cirkeln bryts
med samtal och kroppslig behandling

Vägen till utbrändhet
❙ ❙ Vägen till utbrändhet kan delas upp i
sju steg. Oftast bryts dock processen in-
nan den nått sista steget.
1. Arbetstiden räcker inte till. Sömnpro-

blem är en tidig varningssignal.
2. Personen skuldbelägger sig själv.
3. Personen arbetar över för att dölja sin

otillräcklighet. När övertiden ökar
minskar effektiviteten. Behovet av
att arbeta över ökar än mer.

4. Man avstår från normala kraft- och
inspirationskällor som fritidsakti-
viteter och socialt liv. Livet krymper
till arbete och familjeliv.

5. Familjen försummas. På sikt kan den
förloras. Inte ens då förstår alla att nå-
got måste göras. Utan familjen finns
bara arbetet kvar och det blir då ännu
viktigare.

6. Man försummar sig själv ytterligare.
Slarv med mat och vila. Kroppsliga
och psykiska symtom kan förekom-
ma, till exempel huvudvärk, magsår,
högt blodtryck, kraftig irritation,
koncentrationssvårigheter, depres-
sion och brist på empati. Så kallade
kognitiva symtom i olika grad kan
uppstå och är inte ovanliga bland lä-
kare som behandlas på Ersta. Man
kan inte göra de enklaste saker, man
minns inte vägen hem eller hur man
kokar kaffe. Det är skrämmande och
ofta det som gör att man söker hjälp.

7. Upplevelse av maktlöshet och av att
vara i en återvändsgränd där själv-
mord ter sig som enda lösningen. Det
är dessa patienter som läggs in på hel-
dygnsvård. •
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Att allt fler läkare mår dåligt oroar Kristi-
na Brandänge, chef för Ersta psykiatriska
klinik. Kliniken kan bara ta emot hälften
av dem som söker hjälp där.


