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beredning för medicinsk ut-
värdering (SBU) gjort i sina 
utförliga rapporter om evi-
densbasen för olika former av 
behandling vid depression [2], 
ångestsyndrom [3] och smär-
ta [4]. Om vi vilseleder opinio-
nen så gör SBU det också.

eriksson ställer tre frågor. 
Den första gäller vårt »påstå-
ende att KBT skulle ha stark 
evidens som effektiv behand-
lingsform för lindrig eller 
medelsvår ångest, depression 
eller stress«.

Att redovisa alla original-
studier, som Eriksson anser 
att vi ska, skulle kräva ett 
stort antal sidor enbart för 
referenslistan. En av oss (Öst) 
gjorde en systematisk över-
sikt och  metaanalys av 
randomise rade studier vid 
ångestsyndrom hos vuxna 
per maj 2008 [5] och hade då 
funnit 432 studier publicera-
de mellan 1966 och 2008.

Den största databasen över 
psykologiska behandlings-
metoder vid depression [6] 
innehöll per maj 2007 hela 
149 randomiserade studier. I 
den mest stringenta meta-
analysen av KBT vid ångest-
syndrom har Hofmann och 
Smits 2008 [7] inkluderat en-
bart placebokontrollerade 
randomiserade studier (27). 
De fann att effektstorleken 
var 0,73 över alla ångestdia-
gnoser och varierade från 
0,35 för paniksyndrom till 
1,37 för tvångssyndrom.

Den andra frågan gäller »hu-
ruvida KBT är en effektiv me-
tod för att få långtidssjuk-
skrivna som lider av de 
nämnda sjukdomarna att 
återgå i arbete«. Fokus för be-
handlingarna har varit pa-
tienternas symtom och bris-
tande livskvalitet, och mera 
sällan har mätning av sjuk-
skrivningsgrad och arbets-
oförmåga utförts, vilket gör 
att det finns mycket mindre 
data på detta område.

Vi har dock inte heller i vår 
artikel påstått att KBT är evi-
densbaserad för att minska 
sjukskrivning och arbetso-
förmåga, det är ett antagande 
som görs i avtalet mellan sta-

ten och Sveriges Kommuner 
och Landsting.

Den tredje frågan som Eriks-
son tar upp är att »utövarna av 
KBT måste ha en lång utbild-
ning«. I majoriteten av de ran-
domiserade studier som ligger 
till grund för att KBT är evi-
densbaserad för de aktuella 
störningarna är det psykolo-
ger med KBT-inriktning som 
utför behandlingen. I svenska 
KBT-studier har vanligtvis 
psykologer eller psykotera-
peuter ingått som behandlare. 
Slutsatsen är alltså att KBT 
för ångest, depression och 
smärta är evidensbaserad när 
metoden har utförts av psyko-
loger eller psykoterapeuter 
med utbildning i KBT. Det går 
inte att från dessa studier ge-
neralisera till behandlingar 
som utförs av personer som 
har betydligt mindre utbild-
ning. Det finns en metaanalys 
[8] av 36 studier som visar att 

tränade terapeuter får bättre 
resultat i sina terapier, även 
om effektstorleken är måttlig. 

 Tomas eriksson må vara »se-
dan många år skeptisk till 
psykoterapi som behand-
lingsform«. Det är dock en in-
ställning som inte stöds av de 
vetenskapliga resultaten på 
området.
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n Cirka 30 procent av alla pa-
tienter i primärvården har 
psykiska, psykosociala eller 
psykosomatiska problem. 
 Depressioner är den största 
dia gnosgruppen i sjukskriv-
ningsstatistiken.

Den första juli 2008 teck-
nade staten och Sveriges 
Kommuner och Landsting en 
överenskommelse om en re-
habiliteringsgaranti för evi-
densbaserade rehabilite-
ringsinsatser med syfte att få 
sjukskrivna att återgå snab-
bare i arbete. Ersättning en-
ligt rehabiliteringsgarantin 
utgår bland annat för kogni-
tiv beteendeterapi till legiti-
merade psykologer med KBT- 

inriktning, men även till an-
nan personal med grundläg-
gande terapiutbildning med 
KBT-inriktning, bland andra 
socionomer, beteendevetare 
och pedagoger.

I Läkartidningen 13/2009 
skriver sju professorer i kli-
nisk psykologi tillsammans 
med företrädare för KBT-
psykologernas intressefören-
ing om vilken kompetens de 
anser borde krävas för arbete 
med behandling av psykisk 
ohälsa enligt rehabgarantin. 
Enligt dessa är det endast de-
ras egen kompetens som du-
ger.  De hävdar också att yr-
kesgrupper som saknar kli-
nisk utbildning och legitima-

tion (kuratorer/socionomer, 
beteendevetare) överhuvud-
taget inte bör komma i fråga 
som behandlare inom rehab-
garantin och hänvisar till att 
dessa grupper saknar legiti-
mation. Inte ens legitimerad 
psykoterapeut med KBT-in-
riktning och annan utbild-
ningsbakgrund än psykolog 
kan enligt författarna kom-
ma ifråga!

Akademikerförbundet ssR är 
förvånat över den inställning 
och okunskap som de sju pro-
fessorerna och KBT-psykolo-
gerna vittnar om när de vill 
utesluta andra kompetenser 
än sina egna i arbete med 

Akademikerförbundet SSR  
vill ha legitimation, inte »yrkesförbud«
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»Det går inte att från 
dessa studier genera-
lisera till behandling-
ar som utförs av 
personer som har 
betydligt mindre 
utbildning.«
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n På kort tid har jag träffat 
två patienter som lider av svå-
ra minnesstörningar som har 
uppkommit i direkt anslut-
ning till genomgångna ECT-
behandlingar. En gemensam 
nämnare är att båda har fått 
långa ECT-serier inom en re-
lativt kort tidsrymd.

Patient X är en 34-årig man 
som förra året fick samman-
lagt 30 ECT-behandlingar 
inom loppet av ett halvår, 
både i slutenvård och öppen-
vård. Han fick först diagno-
sen ospecificerad depression, 
senare bipolär sjukdom. Be-
handlingarna avslutades i au-
gusti 2008, och han har se-
dan dess grava minnespro-
blem. Han har bland annat 
glömt hela sin specialutbild-
ning inom sitt yrke, och kan 
därför inte arbeta i den firma 
som han själv var med och 
startade.

Hans privatliv är också 
märkbart påverkat, då han 
helt glömt bort viktiga hän-
delser som till exempel dot-
terns födelse och utlandsre-
sor. Vänner och släktingar är 
honom helt främmande, han 
måste lära känna dem på 
nytt. Patienten har också fått 
dåligt närminne, han sätter 
upp lappar men glömmer 
 lapparna. 

Patient Y är en 38-årig kvin -
na som insjuknade 2003 i en 
djup depression. Hon har se-
dan tonåren också haft an-
orektiska besvär. Under en 
tidsperiod på tre månader år 
2004 fick hon 20 ECT-be-
handlingar. Hon noterade 
sina minnesproblem omedel-
bart efter att behandlingarna 
avslutands för fem år sedan, 
och upplever sitt minne som 

helt utraderat un-
der en period på 
cirka fyra år före 
ECT-behandling-
arna.

Även patient Y 
har helt glömt bort 
viktiga händelser i livet som 
bröllopsresan, utlandsresor 
och stora händelser i barnens 
liv. Hon upplever sin medver-
kan i filmer och på foton som 
helt overklig. Vänner som 
hon lärde känna åren 2000–
2004 är henne helt främman-
de. Även Y har försämrat när-
minne. Hon har svårt att 
minnas tider. Hon kan inte 
läsa en hel bok eller se en 
film, på slutet minns hon inte 
handlingen i början. 

Varken patient X eller Y hade 
fått några ECT-behandlingar 
före de ovan nämnda serier-
na. Medan ECT-behandling-
arna pågick behandlades pa-
tient X med Citalopram, Mir-
tazapin, Atarax, Propavan, 
Zolpidem samt Oxascand vid 
behov. Patient Y behandlades 
samtidigt med behandlings-
serierna med Cipralex, Mir-
tazapin, Zeldox, Propavan, 
Zopiklon samt Oxascand vid 
behov.

I allmänhet brukar de minnes-
problem vi ser i samband med 
ECT vara av betydligt mindre 
proportioner, och störningar-
na brukar vara övergående. 
De svåra minnesproblemen 
för ovan beskrivna patienter 
är relativt likartade, och en 
gemensam nämnare är ett 

stort antal ECT- 
behandlingar inom 
en ganska kort 
tidsrymd. Dessut-
om hade båda pa-
tienterna en rela-
tivt omfattande 

samtidig farmakologisk be-
handling.

De här patienterna är na-
turligtvis extremfall, och 
även om minnesstörningar -
na har uppträtt direkt efter 
ECT-behandlingarna kan 
man självfallet inte utesluta 
andra orsaker. Min subjekti-
va upplevelse är dock att jag 
på senare år har träffat flera 
patienter som i varierande 
grad besväras av minnesstör-
ningar som är mer ihållande 
än normalt. Trenden är att 
allt fler patienter får ECT och 
indikationerna vidgas, och 
kanske får också fler patien-
ter flera olika farmaka samti-
digt med ECT.

Poliklinisk ECT har blivit 
vanligare och ges i längre se-
rier inom kortare tidsrymder. 
Kommer vi att se mer minnes-
problem nu när fler patienter 
får ECT? De »biverkningar« 
som beskrivits ovan är syn-
nerligen allvarliga och inne-
bär för patienterna ett stort 
lidande med långtgående kon-
sekvenser. Finns det någon 
som har liknande erfarenhe-
ter?
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KBT och psykisk ohälsa. 
Mycket av dagens psykiska 
ohälsa är sammansatt och 
kräver både medicinska, psy-
kiska och sociala insatser och 
uppmärksamhet på patien-
tens inre och yttre värld samt 
hur dessa två världar samspe-
lar.

Nyare forskning har visat 
att social påverkan och psy-
kologiska tillstånd har stor 
inverkan på den biologiska 
funktionen. Det innebär att 
olika kunskapsområden mås-
te samverka för att hjälpa och 
bota människor.

Kuratorer representerar det 
sociala kunskapsområdet. Av 
dem som bedriver samtalsbe-
handling i den offentligt ägda 
primärvården är 70 procent 
socionomer.  De flesta har vi-
dareutbildning i form av 
grundläggande psykoterapi-
utbildning, många med  KBT-
inriktning. 

Socionomutbildningen 
innebär 3,5 års studier av 
samhällsvetenskapliga äm-
nen som social- och civil lag-
stiftning men också sociologi 
och psykologiska teoribild-
ningar. Denna kombination är 
det som krävs för att optimalt 
arbeta med rehabilitering, då 
kunskap både om människors 
psyke och om regelsystemen 
som styr den yttre världen är 
en förutsättning inom rehabi-
literingsarbete.

Att kurator/socionom hittills 
saknar legitimation beror 
varken på att utbildning, be-
handlingsansvar eller forsk-
ningsanknytning saknas. I 
dagarna presenterar reger-
ingen de direktiv som kom-
mer att ligga till grund för en 
behörighetsutredning om le-
gitimation för kura torer.

Rehabgarantin, och det 
förtroende för socionom/ku-
rator som den innebär, är ett 
starkt argument från staten 
för att yrkeskåren ska betros 
med legitimation i stället för 
med yrkesförbud!
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Svår minnesförlust efter ECT  
– liknande erfarenheter efterlyses

Skribenten är oroad av två fall där patienter fått svåra minnesstör-
ningar efter långa ECT-serier. Patienterna har glömt viktiga händel-
ser, som till exempel barnens födelse och familjens utlandsresor.

 »Kommer vi att 
se mer minnes-
problem nu när 
fler patienter får 
ECT?«

»En gemensam näm-
nare är att båda har 
fått långa ECT-serier 
inom en relativt kort 
tidsrymd.«




