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Nära hälften av patienterna 
på BUP får aldrig under hela 
behandlingstiden träffa en 
läkare. Detta är orimligt, kon-
staterar Socialstyrelsen i sin 
första nationella granskning 
av den specialiserade barn- 
och ungdomspsykiatrin.

Efter att ha stött på ett antal 
brister i olika lokala tillsyns
ärenden, genomförde Social
styrelsen under förra året för 
första gången en nationell 
granskning av den specialise
rade barn och ungdomspsy
kiatrin, BUP. Socialstyrelsen 
besökte sammanlagt 70 BUP
enheter över hela Sverige och 
specialgranskade 483 pa
tientjournaler.

Rapporten, som offentlig
gjordes den 3 juni, visar att 
skillnaderna i vården är stora 
mellan olika mottagningar.  
I själva verket är vården vid 
BUP av så skiftande kvalitet 
att den inte uppfyller målet  
i hälso och sjukvårdslagen 
om en god hälsa och en vård 
på lika villkor för hela befolk
ningen, skriver Socialstyrel
sen.

I landsting eller regioner 
som gett ett tydligt uppdrag 
till BUP fungerar vården ofta 
bättre, men sambandet är 
inte hundraprocentigt. En
dast hälften av de undersökta 
enheterna sa sig dock ha fått 
ett tydligt uppdrag från vård
givaren.

På några områden har Social
styrelsen funnit särskilt sto
ra brister. Ett av dem är spe
cialistläkares medverkan i 
vården. I nära hälften av de 
granskade journalerna hade 
patienten inte träffat någon 
läkare alls under hela sin 
kontakt med BUP.

– Detta är fullständigt 
orimligt, säger Mette Mark
lund, byrådirektör vid Social

styrelsen och projektledare 
för granskningen. Det hand
lar ju om en specialiserad 
vård, där 
vårdtiderna 
kan vara i fle
ra år.

– Förkla
ringen är 
framför allt 
den stora 
bristen på 
specialist
läkare inom 
barn och 
ungdoms
psykiatri. Varenda patient 
hos BUP måste inte träffa en 
läkare, men specialistläka
rens kompetens behövs för 
att ställa diagnos och bedöma 
patientens behandlingsbe
hov.

Ett annat stort problem är 
journal föring och annan do
kumentation. En femtedel av 
de granskade journalerna var 
överhuvudtaget inte godtag
bara, och nära hälften av 
journalerna från öppenvår
den saknade en dokumente
rad diagnos.

– Vi hade inte väntat oss att 
det skulle vara så illa, säger 
Mette Marklund. Enligt pa

tientdatalagen ska det alltid 
finnas en diagnos angiven, 
och att denna saknas i så 

många jour
naler är helt 
oacceptabelt. 
En förklaring 
kan vara att 
vissa perso
nalgrupper 
inte är så trä
nade i doku
mentation. 
När det är en 
läkare som 

fört anteckningarna finns i 
regel en diagnos.

På en punkt blev Socialsty
relsens granskare positivt 
överraskade, säger hon. Till
gängligheten var bättre än de 
hade befarat, och flertalet öp
penvårdsenheter klarar av 
att ta emot sina patienter 
inom de tre månader vård
garantin föreskriver. I några 
landsting är väntetiderna 
dock längre, och det förekom
mer att barn med ADHD eller 
andra neuropsykiatriska pro
blem måste vänta flera år på 
en utredning. Många av de 
intervjuade ansåg också att 
det finns behov av fler sluten
vårdsplatser inom BUP.

Lena Eidevall, överläkare i 
barnpsykiatri i Lund och ord
förande i Svenska föreningen 
för barn och ungdomspsyki
atri, är inte förvånad över 
innehållet i Socialstyrelsens 
rapport:

– De flesta problem rappor
ten pekar på hänger samman 
med bristen på specialiserade 
barn och ungdomspsykiat
rer, fastslår hon. Vare sig de 
tittar på möjligheten att träf
fa en läkare eller på doku
mentationen i journalerna, så 
går det tillbaka till läkarens 
ställning och antalet dokto
rer. Från föreningens sida har 
vi länge sagt att det finns för 
få barnpsykiatrer i Sverige.

År 2006 fanns det 338 specia
listläkare i barn och ung
domspsykiatri som var verk
samma i Sverige. Lena Eide
vall uppskattar att det skulle 
behövas ungefär dubbelt så 
många.

– Intresset för vår speciali
tet har ökat markant de se
naste 5–10 åren, säger hon. 
Förr fanns det många mot
tagningar där man ansåg att 
det inte behövdes någon dok
tor, men rapporten visar att 
detta numera är sällsynta un
dantagsfall. Vad som nu be
hövs är fler STplatser och 
pengar till fler anställningar.

Under hösten i år kommer 
Socialstyrelsen att fortsätta 
sin inventering av vad som 
görs för barns och ungdomars 
psykiska hälsa genom att 
granska den så kallade förs ta 
linjen: primärvård, barna
vårdscentraler, ungdoms
mottagningar, skolhälsovård 
och elevhälsa. När den 
granskningen är klar kan 
man mer exakt beräkna hur 
många fler barnpsykiatrer 
som behövs, säger Lena Eide
vall.

Miki Agerberg

n aktuellt

Socialstyrelsen kritisk mot barn- och ungdomspsykiatrin:

Varannan patient får  
aldrig träffa en läkare

Mette  
Marklund

Lena 
Eidevall

läs mer Hela rapporten
 »Barn- och ungdomspsykiatri  
– vård på olika villkor« finns på 
www.socialstyrelsen.se  

Bristen på specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatri leder 
till att många patienter inte får träffa en läkare under hela behand-
lingstiden.
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n aktuellt

Läkares löner ökade det se-
naste året med i snitt 4,4 pro-
cent. Bäst utveckling hade 
distriktsläkarna (5,1 procent) 
följda av verksamhets-
cheferna (4,8 procent). Löne-
utvecklingen har i procent  
varit något högre för kvinnor 
än för män. Men fortfarande 
skiljer det 5 800 kronor  
i 2008 års snittlön till män-
nens fördel.

Distriktsläkarlönerna toppar 
löneutvecklingen på både 
kort och lång sikt, konstate
rar Läkarförbundet i sin pre
sentation av den partsgemen
samma lönestatistiken för 
2008. Distriktsläkarnas lö
ner har den senaste tioårspe
rioden, 1998–2008, ökat med 
58,3 procent, enligt Läkar
förbundets beräkningar. 

Under den aktuella tioårs

perioden var löneutveckling
en för STläkarna 52,7 pro
cent. Motsvarande periods 
ökning av konsumentprisin
dex stannar vid 17 procent. 
2008 års snittlön för samtliga 
läkare var 51 781 kronor i må
naden. Snittlönen för olegiti
merade underläkare låg på 27 
311 kronor och för STläkarna 
drygt tio tusen till: 37 639 
kronor.  

ATläkarna, som var förra 
årets stora förlorare med en 
ökning på endast 2,3 procent, 
har under 2008 fått ett påslag 
om 4,6 procent.  

En viss ljusning skulle kunna 
tolkas in vad gäller kvinnolö
nerna, som det senaste året 
har ökat med i genomsnitt 4,7 
procent. Motsvarande löne
ökningar för män landar på 
4,4 procent. I kronor har dock 

gapet mellan mans och kvin
nosnitt ökat, det senaste året 
med hundra kronor. Skillna
den ligger 2008 på 5 800 kro
nor i månaden. 

Detta kan enligt Läkarför
bundet till stora delar förkla
ras med rådande ålders och 
befattningsstruktur. Antalet 
chefer och överläkare är be
tydligt högre bland männen, 
och väger därmed upp lönen 
för samtliga män. Skillnader
na består dock vid en befatt
ningsvis jämförelse. Den 
största lönediskrepansen 
mellan könen syns bland di
striktsläkare. Denna ökar 
jämfört med föregående år. 
Den genomsnittliga lönen 
bland underläkare är 400 
kronor högre för män än för 
kvinnor. 

Magnus Lindblå, statistik
ansvarig, Läkarförbundet, 

pekar på nyheter i årets sta
tistik. Antalet läkarkatego
rier har utökats, STläkare 
har förts in liksom fler chef
skategorier. Statistiken visar 
också vikarielöner för legiti
merade respektive olegitime
rade.

Magnus Lindblå varnar dock 
samtidigt för felkällor i sta
tistiken. 

– Det är första året som den 
nya befattningsklassifice
ringen AID tillämpas. Vissa 
landsting har klarat detta 
bättre än andra. Vi hoppas på 
att en bättre kvalitet är nådd 
nästa år. Systemet Vi verkar 
lovande. 

Den del av statistiken som 
behandlar löneutvecklingen 
är baserad på det gamla löne
klassificeringssystemet.

Marie Närlid

Fortfarande stor löneskillnad mellan könen 
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Sverige kommer inte att be-
höva välja mellan att bunkra 
vaccin mot den vanliga sä-
songsinfluensan eller mot 
den nya influensan A/H1N1, 
den så kallade svininfluen-
san.

–Det årliga vaccinet för det 
norra halvklotet som lands
tingen beställt är i stort sett 
klart och kommer att börja 
levereras, säger Anders Teg
nell, chef för Socialstyrelsens 
smittskyddsenhet.

Samtidigt har Socialstyrel
sen fått i uppdrag av regering
en att förhandla med vaccin
tillverkaren GlaxoSmith 
Kline om leverans av 9 miljo
ner doser prepandemiskt 

vaccin mot den nya influen
san. Den produktionen kan 
dock inte starta innan vac
cinproducenterna fått erfor
derligt virusmaterial från 
WHO.

Leveranstid för vaccinet är 
enligt tillverkaren 4–6 måna
der. Tungt vägande för Sveri
ges beslut att beställa vaccin 
mot den nya influensan kom
mer att bli om WHO tar ste
get att uppgradera influensan 
till den högsta nivån på den 
sexgradiga skalan, dvs full 
pandemi, ett beslut som en
ligt WHO rycker allt närmare 
i takt med att spridningen 
forsätter.

Ett prepandemiskt vaccin till
verkas i förväg inför en möjlig 
pandemi. Vid ett pandemiut
brott kan därför viruset ha 
förändrats och den skyddan
de effekten försvagas.

Michael Lövtrup

n aktuellt Var fjärde  
ST-läkare  
utsatt för hot
Var fjärde ST-läkare har 
blivit utsatt för hot i yrkeslivet 
under de senaste två åren, 
enligt en tredje delrapport om 
resultatet av Sveriges yngre 
läkares förenings ST-enkät 
2009.

Utöver frågan om hot och 
våld tar rapporten upp ett  
antal aspekter som rör ST- 
läkares arbetssituation, hälsa 
och fritid.

Närmare hälften av ST- 
läkarna i enkätsvaren har 
övervägt att i framtiden ar-
beta utanför sjukvården. 

Bristande uppskattning 
från chefer och att fritiden på-
verkas negativt av arbets-
situationen, är ett par bakom-
liggande skäl. 

Tre av fyra ST-läkare känner 
sig dock glada och tillfreds-
ställda eller har ganska posi-
tiva känslor inför arbets-
dagen, enligt rapporten.

Sverige kan få vaccin mot  
både gammal och ny influensa

Sverige får vaccin mot både  
säsongsinfluensa och den  
nya så kallade svininfluensan.

Fo
to

: S
ca

np
ix

läs mer Läs tidigare del-
rapporter i Sylf:s ST-enkät  
LT nr 12/2009 och LT nr 15–
16/2009


