
❙ ❙ I samband med den aktuella debatten
(senast Läkartidningen 2003,100:4331-
2) om psykiatrin vore det rimligt att få
med ett tidsperspektiv.  De som har över-
blick över psykiatrins historia vet att
problemen inte började 2003. Sedan
1600-talet har man genom lagstiftning
ideligen ställt kravet att de sinnessjuka
skall få behandling! Man har också flyt-
tat ansvaret mellan stat, landsting och
kommun i en  ständig kretsgång. Man
bör ställa sig frågan: Varför måste man
via lagar föreskriva att de sinnessjuka
skall få behandling? Varför skyfflas an-
svaret för behandlingen runt? Förklar-
ingarna till svårigheterna är många och
inte sällan motsägelsefulla.

Ännu en omorganisering
I samband med välfärdssamhällets ned-
montering pågår ännu en omorganiser-
ing av den psykiatriska vården. Att sörja
för långtidsvård och rehabilitering av
svårt handikappade patienter  har över-
förts från landsting till kommuner;
andra, som bedöms som »lättare fall«,
dvs människor som drabbats av kriser,
som har neurotiska och depressiva pro-
blem, hänvisas till allmänläkare. 

Behandlingsutbudet blir mer beroen-
de av att vara kostnadseffektivt och att
visa upp mätbara resultat än att följa en
konsekvent och långsiktig planering.
Det finns en tydlig trend att satsa på kor-
ta, instrumentella (och billiga) behand-
lingar och utbildningar. Man har föresla-
git att man ska upphöra att kräva psyko-
terapiutbildning för blivande specialis-
ter i psykiatri. Verksamhetschefer måste
handskas med närmast omöjliga arbet-
suppgifter. Trots att de politiska beslu-
ten är omväxlande, oklara respektive
motstridiga, skall de bibehålla vårdens
kvalitet samt möta och härbärgera per-
sonalens oro, olust och irritation; stödja

dem som vågar ifrågasätta omöjliga di-
rektiv och stimulera dem som orkar vara
kreativa trots ett hotande kaos.

Ett humanvetenskapligt perspektiv
För en verksamhet och dess medarbeta-
re är det avgörande vilken grundläggan-
de människosyn som styr målformuler-
ingen och arbetet. Enligt min uppfatt-
ning bör man förtydliga den underlig-
gande synen på människan inför mötet
mellan individen och vården. 
I ett humanvetenskapligt perspektiv
framhåller man det intentionella hos
människan; att människans beteende har
mening som är fattbar genom tolkning-
ar, vilka kan ge förståelse för beteenden
och sammanhang. Helhet blir då ej bara
summan av delarna utan även kunskaper
om människan som subjekt i sitt sam-
manhang. Ett subjekt som utvecklas i ett
ömsesidigt samspel mellan individ och
omvärld, inom vilket hon påverkas och
präglas av genetiska, biologiska, fysis-
ka, sociala, ekonomiska och kulturella
omständigheter och förutsättningar.

Läkaren möter ofta människor som
söker för olika besvär och symptom som
inte alltid kan definieras som sjukdom.
Oftast är den mänskliga, sociala och me-
dicinska problematiken sammanflätad;
sjukdomsupplevelsen är sammanvävd
med emotionella behov och syften. Inte
sällan måste läkaren också bistå patien-
ter med uttalade psykologiska/psykiska
problem. Läkarens viktigaste uppgift
kan vara att lyssna och hjälpa patienten
att se hur hon själv kan förändra sin situ-
ation på ett gynnsamt sätt. För att förstå-
elsen och helhetssynen för patientens si-
tuation skall kunna prägla verksamhe-
ten, bör man uppmärksamma och förstå
vad som sker i patient/läkarrelationen. 

Läkarutbildningen
I utbildningsplanen för läkarlinjen finns
fastslaget som ett av målen »att den stu-
derande förvärvar medicinsk och social
helhetssyn på människan och hennes si-
tuation; grundad på förståelse för sam-
bandet mellan den enskildes hälsotill-

stånd och ekonomiska, sociala och andra
bakomliggande förhållanden. Eleverna
skall också utveckla sin självkännedom
och förmåga till inlevelse, vilket kräver
kunskaper inom samhälls- och beteen-
devetenskap. Målet är att de blivande lä-
karna skall lära sig se människan i ett
psykologiskt, socialt och biologiskt per-
spektiv«. Dessa formuleringar till trots
undervisar man fortfarande huvudsakli-
gen ur ett biologiskt–genetiskt–kemiskt
perspektiv, där även psykosociala feno-
men kallas sjukdomar och sjukdomar
uppfattas som störningar i kroppens or-
ganisation. Endast ett fåtal veckor ägnas
åt psykologi, socialkunskap och sam-
hällsmedicin. 

Återskapa ambitionerna
Istället för att fortsätta den polariserade
debatten och sökandet efter syndabock-
ar, bör vi skapa dialog mellan kolleger
och med politiker. Man kunde återskapa
något av de ambitioner som färgade den
psykiatriska vården under 1970–1980-
talen. Istället för att isolera, rubricera
och pacificera patienter, försökte man
öppna den slutna strukturen för psykia-
trin, och inom ramen för sektoriseringen
möta dem som individer, som befinner
sig i en sjukdomskarriär. 

Istället för att uppfatta att patienterna
var drabbade av »sjukdom som en av-
gränsad företeelse« kunde man utgå från
att de vara »sjuka« i ett sammanhang.
Målet var att samverka med dem och
med alla faktorer som kan bidra och på-
verka förloppet. Sjukvården blir då inte
en avgränsad organisation – där man
värjer sig från patienterna som »invand-
rare, flyktingar eller inkräktare«, och där
man försöker att splittra och bolla an-
svaret för »mottagandet« mellan stat/
landsting/kommun – men ser dem som
en resurs som man kan samverka med
för ett gemensamt mål. 

Determinering och frihet
Det är viktigt att utgå ifrån, att tidigare
gjorda erfarenheter, upplevelser och för-
väntningar i hög grad determinerar hur
man handlar, hur man förhåller sig, hur
man uppfattar och tolkar sin omvärld. Å
andra sidan bör vi också betona att det
finns en frihet, en möjlighet att välja att
handla på ett visst sätt och inte på ett an-
nat. Hälsan utmärks då av denna upple-
velse, av en möjlighet att välja, en möj-
lighet att uppfatta och handla efter sin
fria vilja.•
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Debatt

Psykiatridebatten förtjänt 
av dialog, inte av polarisering

I samband med välfärdssamhällets nedmontering pågår det ännu en
omorganisering av den psykiatriska vården. Men istället för att fort-
sätta den polariserade debatten och sökandet efter syndabockar,
bör vi skapa dialog mellan kolleger och med politiker, och försöka
återskapa något av ambitionerna som fanns under 1970–1980-talen. 
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