
❙ ❙ På ledarsidor, i radions debattpro-
gram, i helsidesannonser från Riksför-
säkringsverket och bland Läkartidning-
ens krönikörer fortsätter korståget mot
patienter med psykiatrisk och psykoso-
matisk problematik. Det heter att det är
en kampanj mot bidragsberoendet och
mot fusk inom socialförsäkringssyste-
met. Det heter att sjukpenningen måste
användas av dem som är riktigt sjuka
och inte låtsassjuka, och att orsaken till
de höga sjukskrivningstalen är en atti-
tydförändring. Att komma tillrätta med
bidragsfusk är en hedervärd ambition,
som jag stödjer, men tyvärr finns det en
allvarlig baksida av denna kampanj. 

Alla drabbade blir ifrågasatta
Baksidan är att ifrågasättandet av »diffu-
sa sjukdomsbilder« blir ett ifrågasättande
av alla människor som drabbats av psy-
kiska sjukdomssymtom. Psykiatrin har
alltid kopplats samman med skam. Pati-
enter med psykiska besvär har alltid drab-
bats av fördomar och fått smyga i bus-
karna eller skickats bort till asyler. Idag
skickas de inte bort. Idag ifrågasätts de,
och när någon galning gör sig skyldig till
ett vansinnesdåd ropas det på ökat tvång
inom psykiatrin. Då är det inte männi-
skorna som ifrågasätts utan psykiatrin.

När de psykiatriska sjukdomsdiagno-
serna ökar, tycks enda förklaringen vara
att det rör sig om en attitydförändring,
dvs att fusket har ökat, eller som den 
f d vänsterradikale journalisten Göran
Skytte nyligen skrev i Svenska Dagbla-
det under rubriken »Resa i bidragsland«
(dvs Jämtland): »Sjukskrivning ingår
som en accepterad del av kulturen här.
Det är okay att leva på andra.« Med det-
ta menas alltid att det är de som är sjuk-
skrivna på grund av värk, depression,
ångest eller andra psykiska symtom som
tycker att det är okay att leva på andra. 

Jag har skrivit om detta många gång-
er och kommer att fortsätta att kämpa för

att personer som är allvarligt sjuka men
råkar se friska ut, dvs som har psykiska
symtom med ångest, trötthet, sömnstör-
ningar, minnesstörningar, tvångstankar,
fobier eller är så deprimerade att de inte
vill leva, ska få rättigheten att utan skam
få vara sjukskrivna och få rätt till rehabi-
litering och behandling.

Jag kommer också att fortsätta att
kämpa för att patienter med psykiatriska
symtom ska få rätt till kompetent be-
dömning. Trötthet, ångest, konflikter
och nedstämdhet kan förstås vara helt
normala tillstånd, men kan också vara
del i ett allvarligt utmattningstillstånd el-
ler en psykiatrisk sjukdomsbild. Det krä-
ver kompetens att avgöra vilket.

Sju–åtta fall av indragen sjukpenning
Inkompetens och fördomar mot psykis-
ka sjukdomssymtom får förödande kon-
sekvenser i den upphettade stämning
som idag råder när det gäller långtids-
sjukskrivningar på grund av psykiska
diagnoser. Under det senaste året har jag
som läkare personligen varit inkopplad i
åtminstone sju–åtta fall där mycket sju-
ka patienter fått sin sjukpenning indra-
gen som konsekvens av nya politiska di-
rektiv och inkompetens och fördomar
hos försäkringsläkare.

Ytterligare en allvarlig baksida är att
rehabiliteringsarbetet försvåras när pati-
enterna inte vågar skratta, inte vågar
ägna sig åt motion eller gå på bio eller
söka sig utanför utanför hemmets väggar
i rädsla för att bli ifrågasatta eller för att
de redan skäms över sin svaghet.

Jag förstår inte varför vi ska skämmas
över vår psykiska insufficiens när vi inte
gör det när hjärtat strejkar. Jag förstår
inte varför Elise Claeson i sin krönika i
LT 40/2004 (sidan 3120) så öppet för-
aktar dem som lider av ångest. Så här
skriver hon: »Jag känner en person som
läst massor av böcker i psykologi och
lyckats med konststycket att bli förtids-
pensionerad före 40, för ’ångest’. Jag be-
traktar vederbörande som fullt frisk ... « 

Det kan mycket väl vara så att den
person som Elise Claeson beskriver
skulle ha fått andra åtgärder än sjukpen-
sion, men varför detta generaliserande

förakt? »Ångest är en socialt accepterad
känsla som vi socionomer lärde oss att
älska på Sopis«, skriver Claeson. Detta
nedlåtande förakt drabbar allt fler av
dem som numera anses ha »diffusa psy-
kosociala besvär« istället för sjukdom. 

Häribland finns fibromyalgipatienter
som inte kan ta sig upp ur sängen, pati-
enter med så allvarliga stresskador att de
inte vet om de är på väg till eller från ar-
betet, patienter med upplevelser av sina
panikattacker som värre än dem som de
hade när de fick sin hjärtinfarkt. Här
återfinns också vissa som mycket väl
klarar anpassade arbeten om det fanns
några. Det krävs kompetens för att skil-
ja dem åt och resurser för att kunna hjäl-
pa dem.

Psykiatrins resurser har ju minskat
Ju mer de psykiatriska och psykosoma-
tiska diagnoserna ökar, desto mindre re-
surser och respekt får dock psykiatrin. På
relativt kort tid har slutenvården minskat
från 30 000 platser i Sverige till 5 000.
För år 2005 planerar en tredjedel av alla
landsting fortsatta indragningar inom
psykiatrin trots all kritik. Ju mer de psy-
kiska diagnoserna ökar bland de lång-
tidssjukskrivna, desto mindre blir reha-
biliteringsmöjligheterna. Sedan länge
har försäkringskassan minskat köp av re-
habilitering till förmån för utredningar,
och i regeringspropositionen föreslås nu
att man helt slopar försäkringskassans
möjligheter att köpa rehabilitering. De
som huvudsakligen drabbas är patienter
med psykiatriska diagnoser. 

Jag tror inte att det är en tillfällighet
att landstingen, regeringen, Riksförsäk-
ringsverket, försäkringskassorna och Ar-
betsmarknadsstyrelsen samtidigt mins-
kar möjligheterna för behandling och re-
habilitering och möjligheter att hitta an-
passade jobb för människor med psykia-
trisk/psykosomatisk problematik. 

De som inte orkar trollas bort
Här gäller det att trolla bort alla svaga
människor som inte klarar konkurrens-
utsättningens rovdrift på människor,
gömma undan socialförsäkringens miss-
lyckande och dölja arbetslösheten ge-
nom att antingen kalla människor med
psykiatrisk problematik för fuskare och
ifrågasätta dem eller också kalla dem för
hopplösa fall och sjukpensionera dem. 

Är det inte dags för nya spår i debat-
ten? •

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

Är psykiatrisk funktionsinskränkning fusk?

Personer som är allvarligt sjuka men råkar se friska ut, dvs som har
psykiska symtom med ångest, trötthet, sömnstörningar, minnesstör-
ningar, tvångstankar, fobier eller är så deprimerade att de inte vill
leva, ska få rättigheten att utan skam få vara sjukskrivna och få rätt
till rehabilitering och behandling. 
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