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n Plötsligt har begreppet 
»psykisk ohälsa« invaderat 
svenska språket. Det är ett 
dimmigt begrepp som tycks 
inbegripa alla känslor som 
inte är angenäma: Missnöje 
med livssituationen, vantriv-
sel, stress, ensamhet, ovanor, 
medmänskliga konflikter 
och, någonstans i periferin, 
psykiska sjukdomar. 

Är begreppet ett sätt att 
medikalisera alla mänskliga 
tillkortakommanden? Eller 
att avmedikalisera psykiska 
sjukdomar? Socialstyrelsen 
älskar begreppet. Varifrån 
kommer det? Varför används 

det? Ska vi också börja tala 
om ortopedisk ohälsa? Eller 
kardiell ohälsa? Patienter är 
betjänta av fakta och inte av 
flum. Det dunkelt sagda är 
det dunkelt tänkta! 

Psykiatrin har till uppgift att 
utreda och behandla männi-
skor som lider av psykiska 
sjukdomar och störningar. 
Kan inte vi som läkare försö-
ka nämna saker vid deras rät-
ta namn?

Karin Sparring Björkstén
med dr, överläkare, specialist i 

psykiatri och geriatrik, Stockholm
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Avd för klin språkvård

ndebatt och brev

öva sitt yrke. Målet måste 
vara att använda och förstär-
ka de vårdstrukturer som 
fungerar bra, och att hänsyn 
kan tas till de förutsättningar 
som varje landsända har i 
form av befolkning, vårdor-
ganisation och läkare.

Arbetet pågår redan runt 
om i landet, och den satsning 
på 100 miljoner kr om året i 
tre år som regeringen startat 
2012 kommer att snabba på 
utvecklingen, och där varje 
landsting kan välja sin modell.

Detta ligger alltså i linje med 
vad Läkarförbundet drivit 
sedan årtionden. Genom att 
ligga i framkant och analyse-
ra frågorna och genom att en-
gagera lokalföreningarna 
hoppas förbundet få en stark 

roll i de processer där de nya 
vårdvalssystemen skapas.

Vi hoppas också att Läkar-
tidningen kommer att haka på 
framöver och belysa hur 
dessa viktiga framtidsfrågor 
utvecklas för både patientvår-
den, arbetsmiljön och sjuk-
vårdsstrukturen. Vi ser fram 
emot en livlig fortsatt kon-
struktiv debatt som klargör 
både vad vi behöver undvika 
och var möjligheterna finns.

Karin Båtelson
ledamot i Läkarförbundets 
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karin.batelson@neuro.gu.se

*
n I VIS-gruppen ingår Karin 
Båtelson, ordförande, Staffan 
Henriksson, Privatläkarför-
eningen, Ove Andersson, Di-
striktsläkarföreningen, An-
ders Dahlqvist, Sjukhusläkar-
föreningen, Anders Åqvist, 
Hallands läkarförening, samt 
Martha Gurmu och Svante 
Pettersson från kansliet.

»genom att … engagera 
lokalföreningarna hoppas 
förbundet få en stark roll i de 
processer där de nya vård
valssystemen skapas.«




