
❙ ❙ Jag och andra [1] har redovisat belägg
för att vi av allt att döma äntligen har
lyckats få ned dödligheten i suicid ge-
nom adekvata medicinska åtgärder. Var-
för väcker detta hos en del inte entusi-
asm, utan ett motsträvigt kverulerande
om »dagens lösliga användning av
SSRI-preparat« etc? Cullbergs replik är
fysiskt svår att kommentera då man fin-
ner ett innehållstomt, ogrundat eller fel-
aktigt påstående i nästan varje mening
[2]. 

Svårt att bemöta
Ett exempel på den senare kategorin är
Cullbergs citat av sig själv. Jag angav
helt korrekt att Cullberg i sin undersök-
ning jämfört förskrivningen av antide-
pressiva med självmordstalen i samma
län (absoluta tal) [3], medan Cullberg nu
hävdar att han »visade att den allmänna
minskningen av självmord inte motsva-
rades av en större minskning i de lands-
ting där förskrivningen av antidepressi-
va var hög« (relativa suicidtal). 

Kritiken av hans undersökning base-
ras på att en hög prevalens av depression
i ett län kan förklara både hög förskriv-
ning av antidepressiva farmaka och höga
suicidtal, varför Cullbergs hela ansats är
meningslös [4]. HM van Praag, den auk-
toritet Cullberg refererar till, gör samma
misstag på internationell nivå. 

Hugskott utan stöd av fakta
Hypoteserna om att »det förändrade al-
koholmönstret« eller »de höga sjuk-
skrivningstalen« skulle vara själv-
mordsförebyggande innebär ju ett helt
nytt och positivt sätt att se på den oroan-
de ökningen av alkoholkonsumtionen
respektive sjukskrivningstalet. Tyvärr är
det rena hugskotten utan något som helst
faktastöd. 

Då Cullberg inte anför någon grun-
dad kritik mot vare sig min artikel eller
de sakförhållanden den grundar sig på,
avstår jag från vidare kommentarer av

hans påståenden på detaljnivå för att i
stället diskutera den övergripande fråge-
ställningen: orsaken till Cullbergs be-
gränsade entusiasm.

Ideologi eller vetenskap?
Min slutsats är att orsaken till den be-
gränsade entusiasmen är ideologi. Det
finns i svensk psykiatri en konflikt mel-
lan ideologi och vetenskap. Denna kon-
flikt rör inte frågan om vissa läkare är
kloka medan andra är släpphänta, om
vissa är goda och humanistiska medan
andra är onda, om vissa talar med sina
patienter medan andra sitter mutistiska
vid sina färdigtryckta receptblock, om
vissa läkare är psykoterapeutiskt inrikta-
de medan andra framför allt är experter
på farmakoterapi. Dessa läger finns inte.
Det finns bättre och sämre praxis över-
allt, men generellt är läkare ganska klo-
ka, humanistiska, samtalande och nog-
granna såväl inom psykiatrin som inom
primärvård och andra medicinska speci-
aliteter.

Farmaka moraliskt fel
Inom psykiatrin finns dock ett ännu rela-
tivt stort läger som öppet bekänner sig
till ideologi. Enligt denna ideologi är far-
maka helt enkelt bara fel (beroendeska-
pande, avtrubbande, förhindrande psy-
kisk mognad, hinder för psykoterapi, ut-
tryck för en föraktlig människosyn, för-
tryckande, konspiration från läkeme-
delsindustrin eller möjligen, i enstaka
fall, ett nödvändigt ont och ska då an-
vändas i låga doser). 

Det anses irrelevant om dessa farma-
ka leder till att patienter blir nöjda, att
allmänläkarna som möter flest deprime-
rade patienter börjar upptäcka att de änt-
ligen kan göra något för dessa, att (troli-
gen) 600 färre människor per år tvingas
ta livet av sig, att man börjat kunna visa
att antidepressiva, litium och elektro-
konvulsiv terapi (ECT) långt från att
vara hjärnskadande tvärtom ger en åter-
växt av neuron som tycks ha tillbaka-
bildats av depressionen. 

Ideologin handlar inte om sådana
världsligheter. Mediciner är moraliskt
fel. Enligt ideologin är det över huvud ta-
get fel att diskutera i termer av symtom,

diagnos och effektivitet. Enligt ideolo-
gin är det viktiga att patienten genomgår
en fördefinierad psykisk mognad genom
samtal med en auktoritet. Är fortsatt li-
dande priset för denna mognad så bör
patienten fortsätta lida. 

Denna ideologi har pyrt in i samhäl-
let till den grad att den länge varit det
enda lekmän känt till inom psykiatrin,
vilket lett till att många inte sökt hjälp,
andra känt skam för att äta den medicin
som gjort dem friska och i värsta fall, ty-
värr inte så sällan, slutat med medicinen.
Nu har glädjande nog lekmäns bild-
ningsnivå avseende psykiatri förbättrats
avsevärt.

Verkliga brister
Om man reflekterar över hur stor plats
och hur mycket resurser denna ideologi
tar i svensk psykiatri är man närmast
böjd att vända på Cullbergs klagomål
om att det förskrivs farmaka »utan sam-
tal«. Jag skulle vilja säga att det pratas
för mycket inom psykiatrin, alltmedan
ett skrämmande stort antal patienter
som söker specialistpsykiatrin inte får
rätt diagnos och inte evidensbaserad
behandling, trots att detta har en avgö-
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Debatten om suicid och antidepressiva fortsätter:

För mycket prat inom psykiatrin 
Det är hög tid för psykiatrin att befria sig från ideologiskt vrakgods
och kliva fram som den fascinerande och synnerligen angelägna me-
dicinska specialitet med solid vetenskaplig kunskapsbas den är och
att ta itu med sina verkliga brister. 
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Jag skulle vilja säga att det
pratas för mycket inom psy-
kiatrin, alltmedan ett skräm-
mande stort antal patienter
som söker specialistpsykia-
trin inte får rätt diagnos och
inte evidensbaserad be-
handling, trots att detta har
en avgörande betydelse för
prognosen och inte så säl-
lan för fortlevandet över hu-
vud taget.



rande betydelse för prognosen och inte
så sällan för fortlevandet över huvud ta-
get.

Tre exempel
1. I Dagens Medicin härom veckan fanns
en notis om en 14-årig pojke som först
efter 15 månader på barn- och ungdom-
spsykiatriska kliniken vid Lunds univer-
sitetssjukhus fick sin depression dia-
gnostiserad och därmed relevanta läke-
medel så att han kunde må bättre och åter
börja växa [5]. Jag kan lätt föreställa mig
mängden samtal denne stackars pojke
och hans stackars föräldrar utsatts för
under dessa 15 månader. Denna praxis
är dessvärre inte sällsynt [6].

2. Litium är den kanske mest effekti-
va medicinen inom psykiatrin. Litium
kan för människor med bipolär (manode-
pressiv) sjukdom vara avgörande för liv
eller död, för ett gott och värdigt liv eller
ett liv helt format av psykisk sjukdom.
Medan 1–2 procent av befolkningen li-
der av bipolär sjukdom försåldes på
svenska apotek år 2000 en mängd litium
som maximalt skulle möjliggöra behand-
ling av 0,15 procent av befolkningen (1,5
DDD/1 000 invånare och dag) [7]. För
15 år sedan var underanvändningen av
antidepressiva lika stor, och ändå har jag
alltifrån 1987, då jag först presenterade
mina slutsatser på Riksstämman [8],
ständigt hört samma åsikter om »överan-
vändning« av antidepressiva.

3. En annan mycket effektiv och i
många fall livräddande behandling vid
djupa depressiva och psykotiska till-
stånd är ECT. Icke desto mindre dör pa-
tienter i dessa tillstånd utan att ha fått
ECT. Meningslösa »samtal« har dock
inte missunnats dem. Vissa ideologiskt
präglade psykiatriska kliniker innehar
inte ens ECT-apparat. Kliniker med
ECT-utrustning tvingas ibland ha vänte-

lista för denna superakuta behandling.
Dessa synnerligen allvarliga missförhål-
landen får dock aldrig en ideolog att fat-
ta pennan.

Medicinsk vetenskap
Psykiatrin fick sin första Nobelpristaga-
re år 2000 i den före detta psykoanalyti-
kern Eric Kandel, som genom studier på
sniglar hittade mekanismen för hur psy-
kologiska erfarenheter skrivs ned i hjär-
nan. Han hade därmed all rätt och fram-
för allt kunskap nog att skriva en artikel
med den fordrande titeln »A new intel-
lectual framework for psychiatry« [9].
Han skissar där en plattform för modern
psykiatri. 

Den första och grundläggande punk-
ten, erkänd inom vetenskapen sedan 100
år, är att ingen som helst psykisk aktivi-
tet sker utan att hjärnan och människans
gener är involverade. Den andra punkten
(av fem) är att all psykisk erfarenhet för-
ändrar hjärnan. Följaktligen verkar all
form av effektiv terapi, farmaka, ECT,
psykoterapi genom att påverka och för-
ändra hjärnan. 

Utifrån denna vetenskapligt grunda-
de plattform bedömer en psykiater en
viss behandling enbart utifrån dess ef-
fekt i relation till risker/biverkningar/
kostnader. Psykiatrer har inte haft några
svårigheter att acceptera kognitiv psyko-
terapi sedan den visats ha effekt till över-
komliga kostnader.

Det är hög tid för psykiatrin att befria
sig från ideologiskt vrakgods och kliva
fram som den fascinerande och synner-
ligen angelägna medicinska specialitet
med solid vetenskaplig kunskapsbas
som den är och att ta itu med sina verkli-
ga brister.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.
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Enligt ideologin är det viktiga att patienten genomgår en
fördefinierad psykisk mognad genom samtal med en auktoritet. Är
fortsatt lidande priset för denna mognad så bör patienten fortsätta
lida.
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