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är stort, fortsätter hon. Psy
kiatrins lokaler i dag är sprid
da, gamla och undermåliga. 
Nästan all slutenvård finns 
på Ulleråker, ett gammalt 
mentalsjukhus tre kilometer 
utanför staden; Ulleråker har 
anor från 1800talet (här vår
dades en gång skalden Gustaf 
Fröding).

Beslutet att bygga det nya 
Psykiatrins Hus fattades i 
mars 2008 av landstingsfull
mäktige. Ett viktigt ställ
ningstagande var att det 
skulle byggas på Akademis
kas sjukhusområde.

– Kontakten med den so
matiska vården är oerhört 
viktig, säger Karin Norlén. 
Patienter med psykisk sjuk
dom blir ju också kroppsligt 
sjuka.

– I dag händer det exempel
vis att en patient på Ulleråker 
blir dålig och måste köras i 
ambulans till akuten. Han 

kanske blir bättre, körs till
baka till Ulleråker, och om en 
halvtimme blir han sämre 
igen. Då är det svårt att ringa 
efter en ambulans på nytt. Vi 
har till och med haft lex Ma
riafall där det hade varit bra 
om vi haft nära till den soma
tiska vården.

Psykiatrins hus ska inrym
ma all psykiatrisk slutenvård 
i Uppsala län, förutom rätts
psykiatrin som blir kvar på 
Ulleråker. Här ska också fin
nas större delen av öppenvår
den, samt lokaler för forsk
ning och undervisning.

– Det finns många fördelar 
med att flytta ihop forskning, 
undervisning och klinik mitt 
på sjukhusets kärnområde, 
säger Karin Norlén. 

– Inte minst kan det höja 
statusen på psykiatrin, där 
man alltför mycket fått vänja 
sig vid att flyttas bort och att 
få bo i de sämsta lokalerna. n 

Stor satsning på        nytt psykiatrihus

Landstingsanställd 
får ut mer av 
tjänste pensionen
Nu införs ett tak för hur höga 
avgifter försäkringsbolagen får 
ta ut om de vill vara med på lis-
tan där kommun- och lands-
tingsanställda kan välja att 
göra placeringar inom tjänste-
pensionen. Då blir det mer 
pengar över till pensionerna.

Den 15 november kommer in-
formationen om vilka bolag 
man fortsättningsvis kan välja 
mellan. Den kommer att finnas 
på tre webbplatser: ‹pensions-
valet.se›, ‹valcentralen.se› 
samt ‹electum.se›.

För dem som inte gör något 
val gäller, som tidigare, att 
pengarna sätts in i en traditio-
nell pensionsförsäkring.

Landsting JO-anmält 
för fotoförbud
Västerbottens läns landsting 
har JO-anmälts för det förbud 
mot fotografering, filmning och 
ljudupptagning som landsting-
et nyligen införde i alla sina  
lokaler.

Anmä-
lan är 
gjord av 
en privat-
person 
som i sin 
anmälan 
ber JO att 
utreda om 
förbudet 
är fören-
ligt med 
svensk lag.

Själv anser anmälaren att det 
är lagstridigt.

– Som lekman tycker jag att 
det strider mot grundlagarna, 
säger hon till Läkartidningen.

Förbudet tillkom, enligt an-
mälan, »i samband med lokala 
pressens kritiska granskning av 
läkare i Västerbotten och lands-
tingets impopulära beslut rö-
rande landstingets budget«.

Tidningen Norran har tidigare 
under hösten publicerat artiklar 
om läkare, överförskrivning av 
narkotika och felbehandlingar i 
vården. Läkare har också namn-
givits, något som också skapat 
debatt.

Enligt tidningen Norrans 
chefredaktör Anette Novak är 
landstingets förbud ett »allvar-
ligt ingrepp i pressfriheten«.

Elisabet Ohlin

Att göra som i Karlstad och 
Uppsala, och bygga nya psy-
kiatrihus intill kroppssjukhu-
sen, är helt rätt. Det säger Li-
se-Lotte Risö Bergerlind, ord-
förande i Svenska psykiatris-
ka föreningen.

Närheten mellan psykiatri 
och somatik är viktig av flera 
skäl, framhåller hon. Många 
av psykiatrins patienter har 
också kroppsliga sjukdomar, 
och flera rapporter från Soci-
alstyrelsen visar att de i dag 
får sämre vård än andra för 
dessa sjukdomar. En samman-
hållen vård är också nödvän-
dig för att få läkarutbildning 
och forskning av hög kvalitet.
Planerna i Stockholm på att 

flytta ut 
psykiatri-
platser från 
akutsjukhu-
sen får inget 
stöd från 
Svenska 
psykiatriska 
föreningen, 
säger hon:

– I föreningen tycker vi det 
är oerhört viktigt att man inte 
skiljer ut psykiatrin och lokali-
serar den utanför sjukhusom-
rådena, säger hon. Att göra 
det vore att ta ett steg tillbaka 
mot mentalsjukhusen, med 
det stigma det innebär att inte 
få vara en del av den 
medicins ka familjen. n

Lise-Lotte Risö 
Bergerlind

»Viktigt med närhet mellan 
psykiatri och somatik«

få vara med i diskussionerna.
Åtminstone de senare är 

fortsatt skeptiska. I ett nytt 
upprop i slutet av oktober 
skriver de, att tiden tills för

slagen ska läggas är orimligt 
kort. De begär en grundligare 
utredning, och möjlighet att 
anlita konsulthjälp för att få 
ett mer reellt inflytande. n

läs mer Längre version av 
ovanstående notis finns att läsa 
på  Lakartidningen.se

Lagstridigt?
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