
❙ ❙ Ända sedan Psykiatrireformen i mit-
ten av 1990-talet har det funnits en de-
batt om hur reformen har fungerat. Un-
der det senaste året har den stimulerats
av att fall av bristande omhändertagande
av patienter med psykisk sjukdom har
lett till uppmärksammade våldsbrott.
Regeringen – eller socialministern – har
utsett Anders Milton till »samordnare«
av åtgärder för att förbättra den psykiat-
riska vården [1]. 

Samordning räcker inte
Det räcker dock knappast med sam-
ordning av en verksamhet som blivit
skadskjuten av en reform som inte har
fått ett genomslag i den dagliga verklig-
heten. Delvis torde svårigheterna ligga
inom psykiatrin som disciplin, där
landstingen i sin iver att nå budgetbalans
visat föga insikt om den psykiatriska
vårdens resursbehov. Det bristande sam-
arbetet mellan sociala och medicinska
instanser – ett samarbete som var en ut-
talad förutsättning för reformen – har
också bidragit till att den förväntade för-
bättringen uteblivit. I diskussionen har
fler representanter för psykiatrin än för
de sociala instanserna deltagit. Senast
har Dencker och Wålinder [2, 3] pläde-
rat för en reform av »en psykiatrireform
med svår slagsida«. En sådan skulle
framförallt baseras på psykiatrisk veten-
skap och kliniskt kunnande. 

Erfarenheter från USA
Det är inte bara i Sverige som myndig-
heterna har misslyckats med psykiatrin
och försök till reformer i vården av men-
talpatienter. I USA gjorde president
George W Bush under sin kampanj för
det höga ämbetet långtgående utfästelser
om att förbättra vården av psykiskt sju-
ka. Hans utgångspunkt för detta löfte var
inte som i Sverige rädsla för våld, utan
en insikt om att det borde vara möjligt att
med nutida behandling förbättra till-

ståndet för alla psykiskt sjuka – en in-
ställning som bottnade i den amerikans-
ka optimismen i fråga om den medicins-
ka vetenskapens landvinningar. 

Sedan Bush tillträdde ämbetet har
han försökt uppfylla sitt löfte genom att
tillsätta en kommitté, »The President’s
New Freedom Commission for Mental
Health«, för detta ändamål. Denna har
nu avgivit en rapport [4]. Till skillnad
från många tidigare liknande kom-
mittéer innehöll denna flera representan-
ter för patienter, deras familjer och ide-
ella organisationer. Till sin hjälp hade
den också sju adjungerade representan-
ter från federala myndigheter. Kom-
mittén sammanträdde visserligen bara
en gång i månaden under ett års tid, men
genom att i undergrupper bearbeta
särskilda problem kunde den snabbt
komma fram till en slutrapport.

»Tillfriskande en verklig möjlighet«
Ordföranden i denna kommitté, Michael
F Hogan, ledare för Ohio Department of
Mental Health, tog upp tråden från pre-
sidenten i det brev som åtföljde slutrap-
porten. Där framhåller han att kom-
mittén efter ett års studier kan slå fast att
den psykiatriska vetenskapen nu har
hunnit så långt att tillfrisknande från
psykisk sjukdom är en verklig möjlighet. 

Förutsättningen är att de åtgärder
som kommittén kommit fram till ge-
nomförs och att de sociala reformer som
»The New Freedom Initiative« föresla-
git också blir verklighet. Kommittén an-
ser det särskilt viktigt att inställningen
till behandling skall vara att patienten
skall bli frisk, något som kan förbättra li-
vet för alla de miljontals medborgare
som i dag lever med mentalsjukdom.

Redan tidigare hade president Clin-
tons »Surgeon General«, David Satcher,
framfört ett liknande budskap [5], som
dock inte lett till några åtgärder. Detta
hade dessutom strukits under för Bushs
kommitté genom ett uttalande från en ti-
digare First Lady, Rosalynn Carter, som
varit starkt engagerad i dessa frågor. 

Skillnaden mellan den svenska upp-
rördheten och den amerikanska i fråga
om behandling av patienter med psykisk
sjukdom, visas av att inititativet här sti-
mulerats av den allmänna rädslan för
våldsbrott, medan den amerikanska in-
ställningen varit, och är, en genuin käns-
la av att samhället kan göra mera för des-
sa patienter. 

Välfärdsstaten Sveriges regering har
inte tagit något initiativ i denna fråga för-
rän allmänheten upprörts av flera vålds-
brott, medan ledarna i det kapitalistiska
USA tar upp frågan i avsikt att hjälpa den
stora massan av psykiskt sjuka. Den
amerikanska inställningen innebär en
reell uppfattning om att detta är ett me-
dicinskt problem som i likhet med andra
sådana kan lösas med riktade åtgärder,
baserade på vetenskaplig kunskap. 

Annars är situationen skrämmande
likartad i båda länderna, när kommittén
konstaterar: »Adults with serious ment-
al illness, one of our nation’s most
vulnerable groups, suffer greatly from
the fragmentations and failings of the
system. The evidence of our failure to
help them is most apparent and most
glaring on our nation’s streets, under
our bridges, and in institutions like nurs-
ing homes and jails. Some are homeless,
and some are dependent on alcohol and
drugs.« 

I det genompolitiserade klimatet i
USA har rapporten, liksom tidigare lik-
nande rapporter ända sedan president
Carters tid på 1970-talet, orsakat diskus-
sioner i många läger, men också ett för-
sök till ny lagstiftning i kongressen, ett
försök vars effekt ännu är oklar. Det
skulle föra för långt att här gå in i detalj
på hur de amerikanska politiska eller
medicinska etablissemangen har tagit
emot rapporten. 

Rekommendationer med sex delmål
Vad som däremot kan vara av intresse är
rapportens rekommendationer. Dessa
delades upp i sex delmål:
• Förståelse att mental hälsa är en vä-

sentlig del av den allmänna hälsan.
• Göra mental hälsa till en angelägenhet

som drivs av individer och familjer.
• Eliminera olikheter i omhänderta-

gande av mental patienter.
• Genomföra screening, utvärdering

och remittering till specialist för
mentalsjukdom till en del av all prak-
tisk sjukvård.

• Förbättra psykiatrisk vård  och acce-
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lerera forskning inom området för
psykisk sjukdom.

• Förbättra tillgången till information
om och vård av psykisk sjukdom med
modern informationsteknologi.

För varje delmål avgav kommittén ett
flertal specifika rekommendationer för
hur dessa mål skulle nås. Dessa innefat-
tade bland annat att likställa psykisk
sjukdom med somatisk, att utveckla
särskilda vårdplaner för varje patient
med psykisk sjukdom, skapa heltäckan-
de planer för mentalsjukvården, påverka
skolorna och inrätta särskilda program
för mental hälsa samt att använda evi-
densbaserade metoder  och utöka forsk-
ningsmöjligheterna inom området.

Även om systemen för sjukvård och
socialt omhändetagande skiljer sig starkt
mellan USA och Sverige, torde studier
av kommitténs slutrapport, och de följ-
der den fått i det amerikanska samhället,
kunna bidra till att underlätta det arbete
som det svenska samordningskontoret
nu är i full gång med [1]. 

Under tiden alldeles efter andra
världskriget när jag tjänstgjorde på S:t
Eriks sjukhus, var Hilding Berglund
starkt engagerad i att få den svenska psy-
kiatrin ta lärdom av sin amerikanska

motpart, som fått nya kunskaper under
krigsansträngningarna. Hans initiativ
möttes delvis med förståelse. Även i dag
verkar det som om vi skulle kunna ha
nytta med en amerikansk kontakt.

Allmänläkarna och »lilla psykiatrin«
Slutligen några personliga kommenta-
rer. Omhändertagande av patienter med
psykiska sjukdomar har av hävd betrak-
tats som något avvikande från medici-
nen i övrigt – ett arv från den gamla men-
talvården. Försök att jämställa psykiska
sjukdomar med somatiska har i huvud-
sak misslyckats, både i förhållande till
allmänheten och inom professionen. 

Detta är en av anledningarna till att de
kriser som sjukvården genomgått drab-
bat psykiatrin särskilt svårt. Det är vik-

tigt att psykiska sjukdomar i framtiden i
fråga om sjukvård blir jämställda med
andra sjukdomstillstånd och att psykia-
trins särställning försvinner. Allmänlä-
karen måste kunna ta hand om patienter
med psykiska problem i samma omfatt-
ning som i fråga om internmedicin, pe-
diatrik eller kirurgi, något som kunde
kallas »lilla psykiatrin«. Han bör likale-
des veta när han skall remittera patienter
till specialist. Det är troligt att det behövs
särskilda åtgärder i grund- och vidareut-
bildning för att nå dit. AT-enkäten 2003
visade ju att läkarna klassade psykiatri-
tjänstgöringen lägst.
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