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debatt och brev

�Vårens debatt i LT ompsy-
kiatrins framtid har varit
spännande och skrämmande.
Den innehållermånga ele-
ment som är giltiga för vår-
den i stort och som i ett all-
mänmedicinskt perspektiv
skulle kunna sammanfattas
ungefär så här: Ska vi läkare
begränsa vårt uppdrag till att
hantera avvikelser i biologis-
ka apparater eller vågar vi se
verkligheten i vitögat och be-
fatta ossmed levandemänni-
skor i konkreta livssamman-
hang?

Inför det neurobiologiska
bombardemanget från
Dencker ochWålinder [1, 2]
och Isacsson [3, 4] ställer den
klarsynte kirurgen LarsHägg-
arth [5] frågan varför just psy-
kiatrin av alla specialiteter
måste bli den psykologiskt
mest torftiga, när vi vet att
psykologiska faktorer har stor
betydelse på alla nivåer för
sjukdomars uppkomst, ut-
veckling och behandling. För
en utomstående är det svårt
att förstå varför psykiska
sjukdomar skulle vara undan-
tag i det avseendet.

Den smala och djupa kunskap
omhjärnan somDencker och
Wålinder [2] ser som idealet
för sin specialitet kan bli till
en farlig klyfta, där hela spe-
cialiteten riskerar att falla ner
i djupaste glömska ochmöjli-
gen återuppstår somunder-
ordnad grenspecialitet till
neurologin. Är det ditman

vill? Varför i allsindar avsvär
man sig dynamiken i denmest
spännande av världar, där
människans »mind« står i
centrumoch där hennes
»brain« är en nödvändigmen
inte tillräcklig länk i det oav-
brutna samspelmellan kropp,
omgivning och livsvillkor som
görmänniskan tillmänniska
med små eller stora problem
och iblandmed sjukdomar
somhar sitt primära säte i
hjärnan (»brain«).Men inte
ens en psykiatermöter såvitt
jag vet fritt svävande hjärnor,
och jag är helt säker på att pa-
tienter inte nöjer sigmed att
möta svala neurobiologiska
ingenjörer.

I en upprörd debattmed star-
ka inslag av biokemisk re-
duktionism, vilket tydligt på-
talats av flera debattörer [6,
7], känns det därför frestan-
de att påminna om att pati-
enter vill möta doktorer med
engagemang och intresse för
livets realiteter. Patienter sö-
ker förståelse och förklaring
till sitt lidande: inte det ena
eller det andra, utan både
och. I det sammanhanget sä-
ger Claes Davidsson [8]
många kloka saker om vikten
av tolkning och förståelse,
och Greger Ahnlund [9]
framhåller något som för en
utomstående verkar vara ett
självklart faktum, nämligen
att psykiatrin omfattar två
kunskapsområden: ett biolo-
giskt–medicinskt och ett psy-
kologiskt–socialt.

Varför tycker herrar hjärn-
specialister att detta är så
motbjudande att de väljer att
avsvära sig livsvärldens ange-
lägenheter och döma sig själ-
va till neurobiologisk isole-
ring?Det kan väl inte bara
vara för att det är enklast så?
Levandemänniskor är ju så
oförutsebara och omgivning-
ens inflytande så svårkontrol-
lerat.
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Har psykiatrin med psyket att göra?

som gör deras livsöden lättare
att bära. Att i förtroliga samtal
få höra hur livet gestaltat sig
för patient efter patient för-
djuparmänniskokunskapen.
Uttryck som»vanliga« eller
»enkla«människor står i bjärt
kontrast till dramatiken i de
livshistorierman får favören
och förtroendet att ta del av.
Psykiatrer får ofta frågan

från lekmän och kolleger hur
man står utmed att vara be-
hållare för såmycket lidande
och elände. Svaret torde bli
detsamma oberoende av spe-
cialitet:man får såmycket
tillbaka. Lyckligtvis är inte
detmänskliga psyket så kon-
struerat att det rymmer ett
visstmått avmedkänsla och
empati, och att utbrändheten
tar vid när förrådet är tömt.
Tvärtom sker en ständig på-
fyllning genomden erkänsla
man får av patienter och de-
ras närstående. Den berikar
arbetet och bidrar till den per-
sonliga och professionella ut-
vecklingen.

Samtalet har en basal roll i
psykiatriskt arbete. Professio-
nalitet i föreningmedmed-
mänsklighet och empati är en
förutsättning för att patien-
ten ska kunna berätta om
sinamest känsliga problem.
Samtalet är en förutsättning
för utvecklingen av en tera-
peutisk allians, som är den
enskilda faktor som har
störst betydelse för effekten
av olika psykoterapiformer.
Även framgångsrik läkeme-
delsbehandling är beroende
av den terapeutiska allian-
sens kvalitet.
Låt oss erkänna att det finns

olika sätt att få kunskap och
att kunskaperna kompletterar
varandra.

�Potentiella bindningar eller
jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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