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et är inte så ofta man 
kan se att Svenska 
psykiatriska fören-
ingen och andra före-

trädare för den etablerade 
specialistpsykiatrin ryter till 
mot missförhållanden som 
rör psykiatrin. Nu har man 
gjort det, och då riktar sig 
kritiken mot Socialstyrelsen.

Med stora rubriker i tid-
ningarna sägs det att en enig 
psykiaterkår dömer ut Social-
styrelsens förslag att förorda 
samtalsterapi och KBT som 
förstahandsåtgärd vid mått-
ligt svåra depressioner och 
ångesttillstånd. Inte vet jag 
om det är en enig psykitater-
kår som tycker så.

Jag gör det i alla fall inte, 
och jag tycker det finns myck-
et mer angelägna saker att 
ryta till om, som till exempel 
hur det står till med den 
svenska öppenvårdspsykia-
trin och hur de psykiatrer har 
det som arbetar där. När 
kommer Psykiatriska fören-
ingen och den akademiska 
psykiatrin att agera för att 
åstadkomma förbättringar 
där?

det kan inte var rimligt att, 
som det är på många håll i 
landet, en psykiatrisk mot-
tagning med 30–40 medar-
betare har 1–2 specialister i 
psykiatri och i övrigt täcker 
upp med ytterligare någon 
hyrläkare som allra bäst. 
Tror någon att vi ändrar på 
det genom att bli ännu mer 
övertygade om antidepres-
sivas förträfflighet?

Jag vill påstå att det är kris 
för den svenska öppenvårds-
psykiatrin, och det beror inte 
på att vi använder för lite 
mediciner.

Jag var med om att starta en 
psykiatrisk öppenvårdsmot-
tagning år 1979. Då var vi 2 
specialistläkare på samman-
lagt 10 medarbetare. Samt-
liga, inklusive vi läkare, hade 
god psykoterapeutisk kom-
petens. Det fungerade ut-
märkt under många år. En 
motsvarande mottagning ute i 
landet har i dag kanske 30–40 
medarbe-tare och i bästa fall 
2–4 specialistläkartjänster, 
varav 2–3 ofta är vakanta.

Arbetsmiljön har successivt 
försämrats åtminstone för 
läkarna, och trycket har 
medfört att läkarrekrytering 
blivit vår största prioritet.

Vad är det egentligen som 
hänt? Datajournaler, ökade 
krav på dokumentation som 
man själv ska utföra, vård-
program ska utformas och 
genomföras, ökande och 
tidsslukande åtgärder vid 
sjukskrivning, ekonomisk 
styrning, vårdvalsmodeller 
som kräver ett visst antal 
läkarbesök utan att förbättra 
kvaliteten, för stora öppen-
vårdsmottagningar som 
kräver för mycket tid till 
samordning, en radikal 
 minskning av slutenvården, 
och slopandet av behand-
lings hem, sjukhem och re-
habteam är några av förkla-
ringarna till att öppenvårds-
psykiatrin går på kryckor, och 
psykiatrerna går på knäna.

En annan förklaring är att 
primärvårdspsykiatrin alltid 
varit och är undermålig för 
den stora grupp de ska betjä-
na, nämligen personer med 
psykosomatisk problematik, 
ångestsyndrom, kriser, kro-

niska depressioner utan sui-
cidrisk, lätta och medelsvåra 
depressioner och utmatt-
ningssyndrom. Det är i antal 
huvuddelen av de pykiatriska 
patienterna som i dag aktivt 
motas bort från specialist-
psykiatrin, men om man 
granskar patientstocken 
inom öppenvårdpsykiatrin är 
det också den gruppen som 
dominera där.

Jag skulle vilja se en funge-
rande primärvårds psykiatri 
med psykiatrisk konsult och 
3–4 psykologer och kuratorer 
på varje vårdcentral, varav 
åtminstone 2 med kvalifi-
cerad KBT-utbildning (för att 
ta hand om bland annat den 
stora gruppen patienter med 
ångestsyndrom och utmatt-
ningssyndrom).

Jag skulle vilja ha en pri-
märvård som har tillgång till 
ett multiprofessionellt psyko-
somatiskt team, smärtteam 
och stressmottagning.

För specialistpsykoterapin 
skulle jag vilja se mottagning-
ar med högst 10–14 medarbe-
tare där varje specialistläk-
are servar högst 4–5 medar-
betare (som förstås har god 
psykoterapeutisk kompetens 
inklusive tillräckligt med 
KBT-terapeuter).

Jag skulle vilja se psykiat -
rer som har bra psykotera-
piutbildning, goda kunskaper 
i psykosomatik och mycket 
goda psykofarmaka-kun-
skaper, där en kontinuerlig vi-
dareutbildning inte enbart 
styrs av läkemedelsindustrin. 

Jag skulle vilja se återin-
förandet av kvalificerade be-
handlingshem, specialise-
rade psykosrehabteam och 
tillgång till konsultationer 
även för oss i landsorten, för 
att få hjälp med patienter 
man går bet på, till exempel 
refraktära depressioner.

Jag skulle vilja att vi får 
ökad administrativ hjälp och 
en bättre, mer integrerad och 
tillgänglig slutenvård, som 
man vågar anlita utan ekono-
misk ruin. Då kan vi få en 
fungerande öppenvårds-
psykiatri.

en sådan förändrin kräver att 
vi inom psykiatrin släpper på 
en del av våra revir och kom-
mer ut ur vår grottor. 

Psykiatrerna håller på att 
överge öppenvårdspsykiatrin. 
Ett stort antal patienter med 
ångestsyndrom och utmatt-
ningssyndrom inom primär-
vården riskerar att bli kron-
iska eller deprimerade, kan-
ske suicidala eller tvingas re-
mitteras till specialistpsy-
 kiatrin därför att de inte får 
adekvat hjälp. Ett antal av 
psykiatrins kärngrupper, 
psykospatienter, får inte 
 längre tillgång till speciali-
serade team eller adekvat 
slutenvård.

det är kris inom psykiatrin. 
Kanske är det dags att ryta 
till, eller vad säger Psykiatris-
ka föreningen?

n Potentiella bindningar eller 
jävsförhållanden: Inga uppgivna.    
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Det är kris för den svenska öppenvårds-
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Dags för en ny öppenvårdspsykiatri

Tidningarna skriver att en enig 
psykiaterkår dömer ut Socialstyrelsens förslag 
om samtalsterapi och KBT som förstahandsåtgärd vid måttligt 
svåra depressioner och ångesttillstånd. Men hur enig är kåren?
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n debatt och brev

Som ordförande i Svenska 
psykiatriska föreningen   
(SPF) glädjer det mig att få 
kommentera Bengt Anne-
bäcks artikel. Här finns näm-
ligen både relevant kritik mot 
föreningen och utvecklingen 
inom psykiatrin och primär-
vården, och konstruktiva för-
slag inför framtiden. 

Kritiken som riktar sig mot 
föreningen och som handlar 
om att vi deltar för lite i  de- 
batten kring psykiatrin delar 
vi helt. Det är en fråga som vi 
haft med oss på agendan det 
senaste halvåret, vi har bland 
annat letat efter någon kolle-
ga som kan adjungeras till 
styrelsen i rollen som »press-
sekreterare« men ännu inte 
hittat lämplig och intresserad 
person. En sådan person ef-
terlyses härmed – hör av er! 
Vi måste konstatera att vi i 
styrelsen inte mäktat med 
även detta arbete inom grup-
pen då vi på många andra sätt 
breddat föreningens aktivi-
tet.

Vi svarar i dag på betydligt 
fler remisser än tidigare (ett 
sätt att påverka och föra för-
eningens talan), vi har till-
skapat konceptet »mobila 
CME-kurser« för att säker-
ställa tillgången till kvalitets-
säkrad vidareutbildning även 
utanför storstäderna, vi ord-
nar i mars varje år under tre 
dagar en svensk psykiatri-
kongress (i Göteborg i år med 
över 500 deltagare), vi var i år 
för första gången i Visby un-
der Almedalsveckan och 
fanns på plats under Bok- och 
biblioteksmässan i Göteborg.

Vårt utbildningsutskott har 
deltagit i framtagandet av en 
ny och förbättrad målbeskriv-

ning för ST och i arbetet med 
att specificera dessa mål i re-
kommendationerna, arbetat 
med kvalitetssäkring av sido-
tjänstgöringar och av steg 1 
samt Spur-verksamhet.

Vi kommer i slutet av året 
att presentare kliniska rik-
liner för schizofreni (revi-
dering) och metabola syndro-
met (nya) på riksstämman.  Vi 
ger, tillsamans med Svenska 
föreningen för barn- och ung-
domspsykiatri, (SFBUP), och 
Rättspsykiatriska föreningen 
ut tidningen Svensk Psykiatri 
som kommer ut med 4 num-
mer/år och med alltmer om-
fattande innehåll.

I år är vi dessutom, tillsam-
mans med SFBUP, arrangö-
rer av den nordiska psykiatri-
kongressen i Stockholm med 
över 750 deltagare från cirka 
25 länder.

Många av dessa aktiviteter 
har genomförts med andra 
delföreningar. Vi träffar re-
gelbundet Socialstyrelsen ge-
nom NU-enheten och Riks-
förbundet för Social och 
Mental Hälsa (RSMH).

Med andra ord har SPF:s 
fokus under de senaste åren i 
mycket legat på möjligheten 
till utbildning för psykiater-
kåren och påverkan via re-
missbesvarande och utåtrik-
tade kontakter. 

Jag förstår att debattören, 
liksom jag själv, har jobbat en 
del år och med visst vemod 
konstaterar att vissa saker 
var »bättre förr«. Även jag var 
med och startade en öppen-
vårdsmottagning, dock 1983. 
Även jag kan konstatera att 
mottagningarna på många 

håll i Sverige läggs 
ned, bemannas 
med hyrläkare el-
ler har en tillre-
sande »psykiater-
konsult« någon 
dag/vecka.

Detta är natur-
ligtvis helt oaccep-
tabelt! Jag tror 
dess utom att det 
bidrar till den svåra platssitu-
ationen inom heldygnsvår-
den på många håll.

Öppen- och slutenvård är be-
roende av varandra. Teamar-
betet bygger på en bra mix av 
de olika kompetenser som 
bör ingå och där läkaren har 
en självklart central roll ihop 
med kompetenta, välutbilda-
de medarbetare. Bredden i 
kompetensen måste finnas, 
patienter är inte lika vare sig 
genetiskt eller socialt och be-
höver/vill utifrån detta ha 
olika typer av behandling.

Sällan räcker det med en-
bart farmakologisk eller psy-
koterapeutisk vård, de pa-
tienter som »klarar sig« en-
bart med detta sköts (eller 
borde skötas) ofta i dag inom 
primärvården och ska så 
göra. Teamen bör inte bli för 
stora, eftersom alltför myck-
et tid då går åt till att hålla 
alla informerade, utan bör i 
så fall delas upp i mindre 
»platsteam« med stor auto-
nomi utifrån klara spelregler 
och förutsättningar. 

Primärvårdens utveckling 
fyller mig just nu med stor 
oro när »fritt vårdval« drar 
fram över landet. Grundtan-
ken är god, med ökad till-

gänglighet och val-
frihet ur ett pa-
tientperspektiv, 
men har tydligt 
fokus på den so-
matiskt »lätt« sju-
ke patientens be-
hov framför allt i 
tätorter.

I Västra Göta-
land, som till 1 ok-

tober inför »VG vårdval«, är 
resultatet för det område jag 
själv verkar och bor i att man 
lägger ned hälsoenheter där 
man bedrivit depressionssko-
la och ångestskola, krismot-
tagning, sex- och samlev-
nadsmottagning med mera. 
En sorglig utveckling för 
framför allt befolkningen! 
Konsekvenserna för den spe-
cialiserade psykiatrin är lätt 
att räkna ut.

SPF delar helt författarens 
synpunkter på hur vi skulle 
vilja se utvecklingen inom 
psykiatrin, och där vill vi 
 lägga till att en viktig del är 
att psykiatrisk forskning 
måste öka. Det är ett dystert 
faktum att psykiatrins del av 
forskningsmedlen inte alls 
speglar förekomsten av psy-
kisk sjukdom och ohälsa i be-
folkningen. 

SPF kommer även i fram-
tiden att försöka spela en vik-
tig roll i utvecklingen inom 
psykiatrin och välkomnar i 
detta alla medlemmar, andra 
delföreningar och intresse-
föreningar inom det psyki-
atriska och allmänmedicin-
ska fältet. Tillsammans är vi 
starka och kan påverka!

n Potentiella bindningar eller 
jävsförhållanden: Inga uppgivna.

LiSe-Lotte RiSÖ 
 BeRgeRLind
ordförande,Svenska
psykiatriskaföreningen
lotta.bergerlind@
home.se

replik:

Tack för relevant kritik och goda förslag
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Svenska psykiatriska föreningen håller med om att föreningen deltar för lite i  debatten kring psykia-
trin och efterlyser här en kollega som kan adjungeras till styrelsen i rollen som »pressekreterare«.

»Primärvårdens 
utveckling fyller 
mig just nu med 
stor oro när 
»fritt vårdval« 
drar fram över 
landet.«


