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beställs inga SPURinspek
tioner under nuvarande för
hållanden. Denna blockad 
har varit i kraft sedan början 
av april. Inom reumatologin 
har vi sålunda inställt alla 
planerade inspektioner un
der året (Karolinska, Örebro, 
Borås och Sundsvall). 

2. Våra krav för att genom
föra SPURinspektioner i 
IPULS regi är att a) speciali
tetsföreningarna utser 
SPURinspektörer, b) team
ledare och biträdande team
ledare inte utses eftersom 
detta skulle driva upp kost
naderna ytterligare, c) kost
naden för SPURinspektio
nerna specificeras och upp
levs som rimlig.

3. Vi ser helst att SPURin
spektionerna genomförs i en 
samlad organisation – och 
helst inom IPULS – men om 
detta inte är möjligt förvän
tar vi oss organisatoriskt stöd 
från Läkaresällskapet och 
Läkarförbundet vad gäller 
specialitetsdrivna inspek
tioner på samma sätt som 
SPURinspektionerna bedri
vits tidigare.

4. IPULS styrelse måste ta 
ställning till ledningsfrågan.

Vi föreslår:
• Dra tillbaka hela förslaget 

till ny SPURorganisation. 
Ändringar i SPURrutiner 
ska ske i samråd med speci
alitetsföreningarna!

• Kostnaden för en inspek
tion måste vara motiverbar 
och konkurrenskraftig 
 eftersom IPULS inte har 

monopol på SPURinspek
tioner.

• SPURinspektionerna bör 
bedrivas enhetligt och i en 
samlad organisation. 
IPULS eget agerande av
gör om det blir inom 
IPULS.

Tomas Bremell
SPUR-inspektör, reumatologi; 

överläkare, reumatologi,  
Sahlgrenska universitetssjukhuset

tomas.bremell@vgregion.se
annika Teleman

SPUR-inspektör, reumatologi; 
överläkare, Spenshults sjukhus
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replik:

Läkarförbundet värnar om inspektionerna
n SPURinspektionerna in
fördes för att på ett systema
tiskt sätt stärka kvaliteten i 
specialiseringstjänstgöring
en. I Socialstyrelsens före
skrifter lyfts SPURinspek
tioner fram som exempel på 
extern granskning. SPUR har 
ett välkänt varumärke och 
stort stöd inom professionen. 
 Läkarförbundet som profes
sionens organisation värnar 
om SPURverksamheten.

sPUR fördes över i iPULs  
regi med syfte att få till en 
bättre administrativ struk
tur och för att stärka verk
samheten så att den kan ut
vecklas och möta upp en 
ökad efterfrågan på inspek
tioner. IPULS ägs till 1/3 var 
av Sveriges  läkarförbund, 
Svenska Läkaresällskapet 

samt Sveriges Kommuner 
och landsting. 

Efter att IPULS AB:s verk
samhetsledning aviserat för
ändringar i upplägget av SPUR
inspektionerna har flera spe
cialitetsföreningar inkommit 
med kritik. Vi vill verkligen 
markera att vi tar kritiken på 
allvar. Detta har föranlett fle
ra aktiviteter. Bland annat har 
IPULS vd och ordförande in
bjudits och deltagit vid för
bundets representantskaps
möte för specialitetsförening
arna i mars. Vidare har frå
gorna diskuterats vid såväl 
centralstyrelse som presidie
möten inom förbundet. 

styrelsen i iPULs aB har under 
våren fokuserat på hur pro
cessen och arbetet framåt ska 
bedrivas för att uppnå ett gott 

och konstruktivt samarbets
klimat mellan alla intressen
ter i denna fråga. Professio
nens/specialitetsföreningar
nas erfarenhet, kunnande 
och engagemang är grunden i 
det starka varumärke som 
byggts upp kring SPUR, där
om råder ingen tvekan. 

Nu är det viktigt att skapa 
förutsättningar för dialog av
seende verksamhetens behov 
och upplägg.

Gunnar Welander
vice ordförande, 

IPULS AB:s styrelse 
Heidi stensmyren

1:e vice ordförande,  
Sveriges läkarförbund;  

ledamot, IPULS AB:s styrelse
Håkan Wittgren

vd, Sveriges läkarförbund; 
suppleant, IPULS AB:s styrelse

n Under våren har det förts 
en diskussion i medierna om 
vilka behandlingsmetoder 
som har forskningsstöd och i 
förs ta hand bör användas vid 
 ångest och depressionsbe
svär. Lika viktigt borde vara 
att diskutera varför man tra
ditionellt inom psykiatrin 
 varit så obenägen att följa upp 
behandlingsresultaten som 
en del av det dagliga arbetet. 

Tyvärr är det fortfarande 
så att enbart ett fåtal mottag
ningar över huvud taget mä
ter vilka resultat olika 
 metoder ger. När man inte 
 registrerar hur patienternas 

besvär påverkas av behand
lingen och sammanställer 
 resultaten så vet man ju fak
tiskt inte om man använder 
rätt metoder eller om man 
borde ta till sig nya bättre me
toder som utvärderats veten
skapligt.  

WeMind Psykiatri behand
lar patienter med svåra ång
est och depressionsbesvär på 
uppdrag av Stockholms läns 
landsting. Patienterna remit
teras från psykiatrin och pri
märvården. Hittills har vi 
under de tre år vi haft avtal 
med landstinget tagit emot 
2 395 patienter och hunnit 

färdigbehandla strax under 
1 800 patienter.

Arbetet bygger på princi
perna att patienterna ska dia
gnostiseras med de bästa evi
densbaserade intervjuinstru
menten och behandlas med 
de metoder som, för den en
skilde patientens besvär, har 
bäst evidens, det vill säga 
med de metoder som genom 
vetenskapliga undersökning
ar har visat sig vara mest ef
fektiva för de besvär patien
ten lider av. 

Våra terapeuter genomför 
noggranna mätningar på alla 
patienter som genomgår ut

redning och behandling ge
nom webbaserade självskatt
ningsskalor och strukturera
de terapeutskattningar före 
och efter genomgången be
handling samt sex och tolv 

Samarbete efterlyses för bättre metoder  
och utvärdering inom psykiatrin

Sverige kan bli världsbäst vad 
gäller vården av patienter med 
ångest - och depressionsbesvär, 
men endast genom samarbete, 
hävdar Anders Milton.
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månader efter behandlingens 
slut.

Resultaten visar att patienter 
med depression och bipolära 
syndrom minskar sina de
pressionsbesvär så mycket att 
drygt 70 procent inte längre 
har kvar sin diagnos när 
 behandlingen är avslutad.     

Även för patienterna med 
ångestsyndrom minskar 
symtomen efter behandling 
så att drygt 70 procent inte 
längre uppfyller kriterierna 
för diagnos.

När vi frågar patienterna 
om hur de upplevt behand
lingen svarar 89 procent att 
de är nöjda eller mycket nöj
da. 95 av 100 patienter tycker 
att behandlarens kompetens 
varit bra eller utmärkt, och 

96 av 100 tycker att behand
larens bemötande varit bra 
eller utmärkt. WeMind Psy
kiatri har rapporterat alla 
dessa data, men mer detalje
rat, till landstinget därför att 
vi menar att transparensen 
är viktig för att landstinget 
ska kunna utvärdera om upp
draget sköts på rätt sätt, det 
vill säga om patienterna be
handlas med metoder som 
fungerar och om de får den 
hjälp som deras besvär kräver.

Vi riktar nu en uppmaning till 
alla andra mottagningar som 
behandlar patienter med lik
nande besvär – hjälp oss att 
ta fram ännu bättre metoder 
till våra patienter. Börja mäta 
också era resultat så att vi 
kan jämföra hur effektiva oli

ka behandlingsmetoder är. 
Låt oss arbeta tillsammans 
för att vården av patienter 
med ångest och depressions
besvär i Sverige ska bli 
världsbäst.

Om vi samarbetar och öp
pet redovisar våra metoder 
och resultat kan vi också se 
hur vi ytterligare kan utveck
la metoderna så att ännu fler 
patienter blir fria från sin de
pression eller ångest.

Alternativet, att inte mäta 
resultat och att inte följa upp 
hur behandlingen fungerar, 
leder till att mindre effektiva 
terapier fortfarande används 
och till att ett antal patienter 
fortsätter att lida trots att de 
kunde bli hjälpta. Låt oss ha 
större ambitioner än så.

anders milton
tidigare nationell 

psykiatrisamordnare; ledamot  
av WeMind Psykiatris styrelse
anders.milton@medhand.com

Artikeln »AT bör ersättas med 
klinisk bastjänst« (LT 23–24/2012) 
kommenteras av AT-studierek-
torskanslierna på Sahlgrenska 
universitetssjukhuset Göteborg, 
universitetssjukhuset i Linkö-
ping, lasarettet i Motala och  
Vrinnevisjukhuset i Norrköping. 

aT blir BasT – men var finns 
konsekvensanalysen?
Även om vi kan sympatisera 
med att förslaget i sig ligger i 
tiden ... så förvånas vi över var-
för AT-delen inte utretts på ett 
sakligt tillvägagångssätt, utan 
plötsligen konstateras det helt 
sonika att AT ska försvinna.

Sigrid Carlsson, Paulin  
Andréll, Ulla Strandman,  

Magnus Runqvist, Helena 
Krook, Fredrik Schiöler,  

Bahareh Bäckström, Malin  
Johansson, Rani Toll, Elsa 
Dahlén, Jonas Graf, Lena  

Holmertz, Caterina Finizia

mer debatt på
Läkartidningen.se

»… att inte mäta resultat och följa upp hur  
behandlingen fungerar, leder till att mindre 
effektiva terapier fortfarande används …«




