
O
m jag fick leva om mitt liv skul-
le jag dels dansa mer, dels jobba
mer på psykiatrisk klinik. Om

jag fick vara chef, absolut chef. Och om
jag fick välja min egen personal, även
läkarna. Och med dans menar jag dans
à la Kerstin Thorvall med nätmössa på
huvudet och afrikanskt gung från dju-
pet och ut genom märg och ben, om jag
säger så. 

Som chef för psykiatriska kliniken
lägger jag in dans på schemat och slår
två flugor i en smäll.

Det finns självklart inget intressantare i
hela världen än vårt psyke. Jag menar
hur vi är och tänker och känner och
fungerar och lever och har det och så
vidare. Lyckligtvis har en del stora ge-
nier ägnat sig åt utforskandet av vårt
inre, även om deras idéer är tabu på vis-
sa psykiatriska kliniker, där man säger
sig jobba »kognitivt«. Vilket i själva
verket betyder att man där gömt sitt
ointresse bakom fraser om kognitivt
tänkande, medan i själva verket allt är
som vanligt sedan ungefär 50 år tillba-
ka, då medicinerna kom och förändrade
vården. Till det bättre naturligtvis, men
inte så att det räckte för evigt. 

Jag är helt och hållet för kognitiv te-
rapi  som en av många behandlingsfor-
mer, men min erfarenhet är att många
psykiatriska kliniker är lika befriade
från varje form av verklig kognitiv tera-
pi som man alltid varit. Psykologer fö-
rekommer knappast. Psykiatern har en
gudalik position och visar sig endast
korta stunder för patienterna, kanske en
gång i veckan, då han/hon glider in som
på ett alldeles eget lysande moln, som
ingen vet hur det kommit till eller vad
det döljer. 

Sjuksköterskorna dignar som vanligt
under sin arbetsbörda. Det är vårdarna
som ställer fram maten kognitivt, bäd-
dar kognitivt, fikar och mobbar alla
som är nya eller intresserade av patien-
ter, kognitivt. Om de åtminstone fick gå
på kognitiva promenader med de intag-
na! Ack nej, det finns inte tid och resur-

ser för en nypa frisk luft åt dem som
tappat lusten att leva.   

Häromveckan läste jag ett reportage om
en psykiatrisk klinik. Det har gått
framåt inom psykvården, stod det. Så
har man t ex numera akvariefiskar på
avdelningarna. Å andra sidan råkade
jag samma vecka höra om en annan kli-

nik där man redan tvingats dra ner på
akvariefiskarna av budgetskäl. Man
hade behållit själva akvariet men tömt
det och hängt dit en fisk av plast och
ståltråd i tomma luften, för patienterna
att titta på. 

Det händer mycket inom psykvården
och det som händer, händer kognitivt.

Nu ska jag berätta varför jag tycker om
att arbeta på psykiatrisk klinik. Det är
därför att patienterna är så intressanta.
Jag har träffat fantastiska människor på
psyket. Folk med tjocka skal kommer
inte dit, inte heller de starka som dör
med sina masker på. De som kommer
har varit med om en naturkatastrof i sitt
inre. En del är öppna och sökande, en
del vill hitta sig själva bland ruinerna,
en del vill ha hjälp att plockas fram.
Det finns möjligheter att mötas på ett
djupare sätt än här ute, som människor. 

Varför finns det inga stora tankar på

den psykiatriska kliniken, varför talar
man inte om existensen, universums ut-
veckling, människans storhet och möj-
ligheter, personligheten, alltet och hel-
heten? Varför har man inte tisdagar
med Brahms och lyssnar till den out-
grundliga och ofattbara opus 119, bara
som exempel? Varför finns det inget
djupt, personligt, varmt och mänskligt
möte? Varför ligger inte kliniken vid
öppet vatten, varför har man inte glas-
tak mot himlen så att man kan se moln
och stjärnor när man inte kan sova?  

Varför finns det så många små och tråki-
ga tankar i landstinget, så små att de
små landstingsråden ibland kan få
konstiga ryck? Som om de då och då
blev törstiga på en stor tanke. Vad kan
vi göra som är stort, större än ett akva-
rium? tänker landstinget plötsligt.

– Vi tar och slår ihop de två största
sjukhusen till ett enda stort sjukhus!

Sen tänker man lika smått som van-
ligt igen.

Nu ska jag säga varför jag inte har job-
bat mer på psykiatrisk klinik än jag re-
dan har gjort i det här livet. Det är där-
för att jag har träffat så mycket personal
som liknar akvariefiskar. Att skicka så-
dana på kortutbildningar hjälper inte.
Det behövs kanske en inre jordbävning
för att göra riktigt bra personal, men det
behövs också en ny slags utbildning.
Damma av de gamla genierna och ha
sökarljuset inställt på nya. Dom finns.

Intresset för psykvården stegras en kort
tid efter det att en galning varit framme
och slagit till. Om intresset för vårt eget
psyke är noll, hur kan då vården vara
mera? Känn dig själv! Där börjar något
nytt.

Var finns en dr Phil för den tunga
psykiatrin? 

Runa Brar
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Runa Brar kåserade länge på Namn och Nytt-sidan i Dagens Nyheter. Försvann sedan 
i Lappland, där hon blev lingonplockare, hästskötare, hönsägare, strandvandrare. Hon har varit
gift, skild, gift, skild, osv, liksom hembiträde, tröstare och  arbetare inom psykiatrin.

Om jag fick leva om mitt liv 
skulle jag jobba mer på psykiatrisk klinik

”Nu ska jag berätta varför
jag tycker om att arbeta 
på psykiatrisk klinik. Det är
därför att patienterna är så
intressanta. Jag har träffat
fantastiska människor 
på psyket. 
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