
❙ ❙ Göran Isaksson tror i Läkartidningen
24/2003 (sidorna 2157-8) att jag drivs
av ideologi och inte av vetenskaplighet.
Det är inte första gången jag tillskrivs
åsiktspaket som jag aldrig omfattat. Då
jag mot slutet av 1980-talet skulle inter-
vjuas för en tjänst frågade en av de när-
vande professorerna om jag fortfarande
ansåg att man inte skulle använda psy-
kofarmaka! Han hade förväxlat mitt
namn. 

Nyligen påstod en Isaksson närbelä-
gen kollega i radio att jag under sektori-
seringen stått för en antipsykiatrisk ide-
ologi, något som skulle haft bäring ända
in på Västerlånggatan! 

Balans
Nog gjordes det på sina håll antipsykia-
triskt inspirerade påståenden i psykoa-
nalysens eller i vänsterpolitikens namn
under det tidiga sjuttiotalet om medici-
ner, psykoterapi, orsaken till psykoser
eller till och med om existensen av psy-
kisk sjukdom. Men ingen kan finna an-
tipsykiatriska åsikter i det jag skrivit.
Har jag kritiserat överanvändning av far-
maka har jag också varnat för en över-
driven och ensidig tro på psykoterapi. 

Kritisk entusiasm
Naturligtvis är sänkningen av själv-
mordstalen mycket positiv liksom ut-
vecklingen av nya antidepressiva och
antipsykosmedel. Men detta snarare
ökar vikten av att vi är kritiska i vår en-
tusiasm. 

Som den äldre av oss har jag förmod-
ligen skrivit ut mera antipsykotika, anti-
depressiva och litium i mina dar än
Isaksson, men jag har också bedrivit
många psykoterapier av olika schatter-
ingar; mest kortvariga och målinriktade.
Jag tycker alltså jag har något att luta
mig emot då jag oroas över den ensidig-
het som ligger bakom synen att bästa

suicidprofylax i stort sett är samma sak
som ökad SSRI-förskrivning. 

Får inte lära sig den andra delen
Jag oroas över att de unga psykiatrerna
idag får lära sig så lite systematiskt om
»den andra« delen av klinisk psykiatri;
den som bl a också minskar farmakabe-
hovet: Hur man med avspänning eller
hypnos kan hjälpa patienter att sova bätt-
re, hur man tar en sexualanamnes, hur
man professionellt bedriver psykoterapi
– oberoende av om man också kommer
att ge mediciner. 

Det handlar inte om att vara mer eller
mindre snäll och hygglig. Det handlar
om att förutom den medicinska kunska-
pen också ha psykoterapeutisk utbild-
ning som fördjupats genom långvarig

handledning. Om våra unga kollegor får
lära sig att förfoga över de dubbla red-
skap som vår speciella profession kräver
är det också min övertygelse att den oro-
ande flykten från psykiatrin skulle vän-
da.

Svårt följa upp i primärvården
Med många reagerar jag på den bekym-
mersamma bristen på rimliga möjlighe-
ter inom primärvården att utreda och föl-
ja upp alla de patienter som behandlas
med SSRI-preparat. Patienternas kun-
skap om biverkningar, liksom deras
känsla av att man lyssnat på dem är nöd-
vändigt för att dessa mediciner ska få sin
fulla potential. Det tror jag att Isaksson
också tycker.

Jag förutsätter vi båda är engagerade
i att patienterna ska få den bästa hjälpen.
Hur det ska gå till kan vi delvis ha olika
åsikter om. Men säkert skulle professio-
nen må bra om vi slutar att misstänklig-
göra varandra i oträngt mål i en strävan
mot en psykiatri där de medicinska och
psykoterapeutiska kunskapsområdena
integreras så långt det går. Evidensbase-
rat, javisst – bara det inte innebär att vi
slutar tänka själva. •

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.
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Debatt

Evidensbaserad psykiatri, javisst 
– bara vi inte slutar tänka själva!

Säkert skulle professionen må bra om vi slutar att misstänkliggöra
varandra i oträngt mål i en strävan mot en psykiatri där de medicins-
ka och psykoterapeutiska kunskapsområdena integreras så långt det
går. Evidensbaserat, javisst – bara det inte innebär att vi slutar tänka
själva. 
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Det handlar om att förutom
den medicinska kunskapen
också ha psykoterapeutisk
utbildning som fördjupats
genom långvarig handled-
ning. Om våra unga kollegor
får lära sig att förfoga över
de dubbla redskap som vår
speciella profession kräver
är det också min övertygel-
se att den oroande flykten
från psykiatrin skulle vända.


