
Läkarförbundets förre VD, An-
ders Milton, har utsetts till natio-
nell samordnare av den psykiat-
riska vården. Svenska psykiatris-
ka föreningens ordförande är glatt
överraskad över utnämningen.

❙ ❙ – Han är kändis. Bara det! säger Hans
Ågren, ordförande i Svenska psykiatris-
ka föreningen. Med det menar han att det
är bra att fokus nu sätts på problemen om
psykiatrin och att en person som Anders
Milton, som har erfarenhet från en rad
olika sammanhang, kan ge tyngd och
uppmärksamhet åt diskussionen.

– Jag tror att det är ett bra val, han är
en bra lyssnare och har gott omdöme.

Anders Milton själv säger att uppdra-
get visserligen kan bli tungt men framför
allt viktigt och intressant och att han ac-
cepterade det i första hand utifrån ett
samhällsansvar.

– Man ska ha goda skäl att säga nej
om man får förfrågan om ett sådant här
uppdrag.

Anders Miltons främsta uppgift blir
att främja kommuners och landstings
bildande av gemensamma nämnder och
förvaltningar för psykiatrin, i enlighet
med den nya lagen från i somras. Dess-
utom ska han snabbt redovisa hur kom-
muner och landsting använder pengarna
från riksdagen. Han ska bland annat ock-
så bedöma psykiatrins behov av resur-
ser, till exempel om det behövs fler slu-
tenvårdsplatser och hur personalförsörj-
ningen ser ut framöver. Vid behov kan
han föreslå lagändringar.

Känd för sin integritet
Vid utnämningen av psykiatrisamordna-
ren sa socialminister Lars Engqvist att
Anders Milton är känd för sin stora in-

tegritet, och
valet föll på
honom för att
regeringen
önskade sig en
psykiatrisam-
ordnare som
kan det politis-
ka systemet.

Martin Flo-
din är överlä-
kare i psykiatri
vid Karlaklini-
ken i Örebro.
Han har nyli-
gen tillsam-
mans med tio
kolleger signe-
rat ett protestbrev angående de generella
sparbetingen i Örebro läns landsting
som avsändarna anser drabbar framför
allt patienter men också personal inom
psykiatrin. Martin Flodin välkomnar
alla initiativ som tas för att lyfta fram
psykiatrin och tror också på Anders Mil-
ton som psykiatrisamordnare. Men till
skillnad från Hans Ågren anser han att
det hade varit en fördel om samordnaren
hade varit psykiater. Socialministern är
av en annan åsikt.

–  Det har de senaste decennierna fun-
nits en rivalitet mellan olika grupper
inom psykiatrin, därför är det viktigt att
den som ska leda det här arbetet inte
kommer från någon av de grupperna, sa
Lars Engqvist.

Anders Milton tycker att det är en
självklarhet att han som psykiatri-
samordnare måste ha kunskap om och
förståelse för de förutsättningar som psy-
kiatrin verkar utifrån och dessutom kän-
na till de psykiatriska sjukdomarna; dess
genes och funktion, därmed inte sagt att

det är nödvändigt att vara psykiater. 
– Om man varje morgon skulle fun-

dera på vad som ligger en i fatet för olika
uppgifter skulle man inte orka stiga upp.

Hans Ågren anser att det första An-
ders Milton bör ta i tu med är skillnaden
i psykiatrisk kompens mellan kommu-
ner och landsting.

– Vi måste lära oss att prata samma
språk genom att det skapas en enhetlig-
het i synsätt och terminologi. 

Som exempel tar han att man i lands-
tinget talar om sjukdomar, medan kom-
munen handlägger funktionsnedsätt-
ningar, något som kan leda till missför-
stånd.

– Sjukdomar är en dynamisk historia
medan en funktionsnedsättning är ett
kroniskt tillstånd, ett statiskt sätt att se på
patienten.

Skillnad mellan storstad och landsort
Martin Flodin tycker att Anders Milton
ska börja med att bilda sig en uppfatt-
ning om hur läget i landsorten är efter-
som psykiatrin där fungerar annorlunda
än i storstäderna. 

Anders Milton tycker att dessa re-
kommendationer stämmer ungefär med
hans intentioner. Det första konkreta han
kommer att göra är att söka medarbetare
till sitt kansli. Där ska fyra sakkunniga
arbeta heltid under de tre år som uppdra-
get pågår. Än är det inte alls klart vilka
dessa medarbetare blir, men Anders
Milton letar bland annat efter en psykia-
ter och en jurist.

I slutet av veckan väntas Socialsty-
relsens rapport om den psykiatriska vår-
den presenteras, därefter fastställer re-
geringen direktiven till Anders Milton.

Sara Hedbäck
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Psykiatrer välkomnar 
nya samordnaren

Anders Milton,
ordförande i Svenska
röda korset, nu också
psykiatrisamordnare.
»Det blir längre
arbetsveckor.«

❙ ❙ Hur ska kvalitetskontrollen av ST-lä-
karna egentligen se ut? Ska det ske ge-
nom examen som flera specialitetsföre-
ningar vill? Ska det i så fall vara obliga-
toriskt, som Läkarsällskapet anser? Lä-
karförbundet centralt har tyckt att frågan
om examen är varje specialitets ensak. 

Men nu ska förbundet tillsätta en ar-
betsgrupp som inför specialitetsföre-
ningarnas representantskap den 11 maj
nästa år ska bereda frågan. Det berättade
förbundsordförande Bernhard Grewin
vid specialitetsföreningarnas represen-

tantskapsmöte i förra veckan.
– Som musik i våra öron! sa Hans

Selldén, ordförande i Svensk förening
för anestesi och intensivvård.

Föreningarna ombads att lämna re-
presentanter till arbetsgruppen. Detta
nappade föreningarna för obstetrik och
gynekologi, klinisk fysiologi, infektion,
internmedicin och anestesi på.

Det finns 48 specialistföreningar. En-
dast 20 av dessa var representerade vid
förra veckans representanskap. 

Bo von Schoultz, ordförande för re-

presentantskapsmötet, tror att följande
faktorer påverkar närvaron: ämnena på
dagordningen, att specialistföreningar-
na inte har rösträtt vid förbundets full-
mäktige samt kostnaderna för att resa till
Stockholm. 

Att examensfrågan ska tas upp till
diskussion var glädjande för många för-
eningar och detta väntas öka närvaron
vid mötet i maj.
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Obligatorisk specialistexamen nu fråga för Läkarförbundet


