
F
ler patienter har kunnat nås och
remisserna till specialistpsykia-
trin har mer än halverats sedan
hälsocentralen i Arbrå tillförts

psykiatriresurser. Familjeläkaren Håkan
Blom, ansvarig för satsningen, menar att
närhet och tillgänglighet är rätt sätt att
möta ökad psykisk ohälsa.

I Arbrå, mitt i Gävleborgs län, finns
sedan september 2001 två sjuksköters-
kor med lång erfarenhet inom psykiat-
risk specialitet, Lars-Erik Åkerman och
Bror Lindberg. Deras tjänstgöring i Ar-
brå motsvarar drygt en heltidstjänst.

Hälsocentralen har tre läkare och 
vårdansvar för 4 300 invånare i norra
delen av Bollnäs kommun.

Det nya arbetssättet, med psykiatri-
sjuksköterskor som lokalt kan avlasta lä-
karna, har gett en fungerande struktur,
tycker Håkan Blom, som är chef för häl-
socentralen.

Tidigare hamnade läkarna ofta i en
omöjlig sits. 

– Det är uttalat i Landstinget Gävle-
borg att primärvården har förstahands-
ansvar för psykisk ohälsa och att vi ska
ta hand om kriser, depressioner och lät-
tare ångesttillstånd som panikångest. Så
långt är det inga problem. Det känns som
en rimlig uppdelning, särskilt med tanke
på att de här tillstånden blivit så vanliga.

– Men att prioritera mellan primär-
vård och psykiatri i teorin är en sak. I
praktiken fungerade det inte eftersom
ingen verkade ha funderat på om famil-
jeläkaren ska ha samtalsbehandling. Vi
har varken tid eller kompetens för det,

och det kändes frustrerande. Ofta blev
lösningen att skriva ut ett recept eller
skicka en remiss till psyk i Bollnäs.

Lars-Erik Åkerman, en av sjuksköterskor-
na, upplevde problemet från den andra
sidan:

– Vi fick alltfler remisser som inte
hörde hemma inom psykiatrin. Det var
ohållbart och skapade irritation hos oss.

Ett visst samarbete med psykiatriska
öppenvårdsenheten i Bollnäs fanns se-
dan tidigare. En gång i månaden kom ett
psykiatriteam till Arbrå med möjlighet
att diskutera patientfall.

På det ville Håkan Blom och Lars-
Erik Åkerman, som då var enhetschef på
psykiatriska öppenvårdsmottagningen,
bygga vidare. Fröet till Arbråmodellen
försökte de så för flera år sedan. Men det
var trögarbetat, tog tid att få gehör för
idéerna.

I läkarlaget var diskussionerna livli-
ga. Särskilt gällde det en oro för att ha det
medicinska ansvaret för patientgruppen
och att en redan pressad arbetssituation
skulle förvärras ytterligare.

Men oron visade sig vara obefogad.
– Vi fick den hjälp vi behövde för att

fylla upp det tomrum som fanns mellan
vårt fält och psykiatrin. För patienterna
är det ett stort plus att sjuksköterskorna
är så praktiskt inriktade och håller kon-
takt med socialtjänst, arbetsförmedling
och försäkringskassa, säger familjeläka-
ren Håkan Roos.

Sjuksköterskorna tar emot patienter i
egen minimottagning i hälsocentralens

lokaler. De gör också hembesök.
Arbetsfältet är brett och innehåller

ständiga kontakter med läkarna.
Sjuksköterskorna har samtalsbe-

handling, hjälper läkarna med olika be-
dömningar, exempelvis suicidrisk, och
vissa fall diagnostik, finns med i uppfölj-
ning av medicinering och diskuterar
med läkarna om samtliga fall som remit-
teras vidare.

– Det ska vara klart avgränsade pro-
blem och inga djupare eller längre be-
handlingar. I genomsnitt handlar det om
ett tiotal behandlingstillfällen för de pa-
tienter vi arbetar med i Arbrå, säger
Lars-Erik Åkerman.

Läkaren har alltid första kontakten
med patienten. Efter diagnos kan det bli
aktuellt med samtalsbehandling, och då
skrivs ett vårdbesked till sjuksköterskor-
na. Vid behov kan behandlingen inledas
redan nästan dag. 

– Att slippa remissförfarandet känns
lite befriande. Ett remissvar är så defini-
tivt – som om allt vore avslutat. Nu får vi
en helt annan kontinuitet, och behand-
lingen kan bli en del av patientens livssi-
tuation, tycker Lars-Erik Åkerman.

Han betonar också att läkarnas kun-
skap om patientens bakgrund ofta är vik-
tigare än specialistkompetens.

Satsningen i Arbrå kunde komma igång
sedan hälso- och sjukvårdsnämnden i
södra Hälsingland skjutit till extrapeng-
ar. Nu finns ett avtal om verksamheten
direkt med nämnden, vilket Håkan Blom
ser som en trygghet för att få fortsätta ar-

beta med lokala psykiatriresur-
ser.

– Vi har valt att inte ha ett
separat väntrum, men just den
frågan diskuterades ordentligt
innan vi startade, och ännu så
länge har patienterna i övrigt
tyckt att det gått bra. Att vi når
fler patienter är jag övertygad
om, säger Håkan Blom.

– En skogsmänniska från
mina trakter åker inte gärna till
psykiatrin i Bollnäs, men finns
resurserna lokalt är det en helt
annan sak. Jag tror också att vi
som läkare är mer lyhörda för
att en patient kan ha behov av
psykiatrisk hjälp. Numera kän-
ner vi en större trygghet i be-
handlings- och ansvarssituatio-
ner.

Lillemor Lööf, ordförande i
områdets hälso- och sjukvårds-
nämnd, kommenterar:
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Remisserna halverades när psykiatrisk 

Frustration över att inte kunna klara
förstahandsansvaret för psykisk ohälsa
har ersatts av en helt annan trygghet i
behandlings- och ansvarssituationen. 
Det menar Håkan Blom, chef för hälso-
centralen i Arbrå, Gävleborgs län, där
de tre familjeläkarna sedan hösten
2001 fått avlastning av psykiatrisjuk-
sköterskor för att bättre möta patient-
gruppen.
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I det nya samarbetet kan psykiatrisjuksköterskorna
lokalt avlasta läkarna. Familjeläkaren Håkan Roos, här
i samspråk med Lars-Erik Åkerman, tycker att man nu
har den hjälp som behövs för att fylla tomrummet
mellan läkarnas arbetsområde och psykiatrin.



– I flera år har vi pratat och pratat och
skrivit avtal efter avtal om att föra ut psy-
kiatrisk kompetens till primärvården.
Men det har hänt väldigt lite, och Arbrå
är det första exemplet på att personalen
själv tar initiativ.

– De mycket goda erfarenheterna
från Arbrå försöker jag använda för att
vederlägga den felsyn som fått domine-
ra: läkarna i primärvården behöver inte
vara oroliga för att stå ensamma med nya
och svåra arbetsuppgifter, psykiatrin blir
inte av med resurser utan kan få avlast-
ning med behandling som passar bättre
tidigare i vårdkedjan, säger Lillemor
Lööf.

Även Birgitta Årnfelt, chef för vux-
enpsykiatrin vid Hälsinglands sjukhus (i
Hudiksvall och Bollnäs), vittnar om svå-
righeterna med att bryta mönstren. Det
har hänt att hälsocentraler rentav tackat
nej när psykiatrin försökt erbjuda sina
tjänster.

– Remisstvånget till specialistpsyki-
atrin och utvecklingen mot att vi får fler
remisser som inte borde hamna på vårt
bord gör att vi måste stärka kompetensen
i primärvården. Men varje hälsocentral
är unik, och jag tror inte det vore klokt att
låsa fast sig vid en modell.

I Arbrå planeras inga större förändringar
av grunderna i arbetssättet. Men Håkan

Blom har gott om idéer för nya satsning-
ar.

Han kan tänka sig psykiatrisk hand-
ledning vid kommundelens äldreboende
och skulle gärna se att en tjänsteman från
försäkringskassan kunde bli stationerad
på hälsocentralen.

– På det området finns en viss frustra-
tion kvar. Vi skulle kunna hjälpa dem att
prioritera bättre. Det händer alltför ofta
att jag sjukskriver en patient som be-
höver enkel rehabilitering för att komma

tillbaka i arbete, men ändå blir ärendet
bara liggande hos försäkringskassan.

Men på en punkt är Håkan Blom
orubblig: ansvaret som diagnostiker ska
ligga kvar hos läkaren.

– Alla andra lösningar känns främ-
mande. Vi har kunskaperna för att ställa
diagnos för psykisk ohälsa, men behand-
lingen behöver vi hjälp med.

Fredrik Mårtensson

frilansjournalist
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hjälp kom till hälsocentralen 

Sjusköterskorna
Lars-Erik Åkerman
och Bror Lindberg

arbetar numera del-
tid vid hälsocentra-

len i Arbrå, där 
familjeläkaren 

Håkan Blom står
bakom satsningen

på psykiatriresurser
för att möta psykisk

ohälsa tidigare i
vårdkedjan.

Kalenderåret 2000 skickade häl-
socentralen i Arbrå 54 remisser
till psykiatriska öppenvårdsmot-
tagningen i Bollnäs.
Under första året med egna psy-
kiatriresurser, fram till 31 augusti
2002, skickades endast 25 remis-
ser. Remissflödet mer än halve-
rades när fler patienter fick be-
handling på rätt vårdnivå.
Hälso- och sjukvårdsnämnden
har även gjort en utvärdering av
patienternas syn på att få profes-
sionell psykiatrisk hjälp på hälso-
centralen. 
37 enkäter skickades ut och 34

patienter svarade. Svaren är genom-
gående mycket positiva: 33 patienter
såg det som mycket värdefullt att få
stöd redan på hälsocentralen, och 31
upplevde att behandlingen höll myc-
ket god kvalitet.
Patienterna har också lämnat rikligt
med kommentarer i anslutning till
enkäten. Möjligheten till snabb hjälp
och kontinuitet, med psykiatrisk per-
sonal och sjukskrivande läkare på
samma ställe, lyfts fram av flera pati-
enter. En negativ kommentar finns
med: en (1) patient såg vissa fördelar
med att åka till Bollnäs med mindre
risk att bli igenkänd.

Mycket värdefullt, tycker patienterna 
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