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n debatt och brevn debatt och brev

n I en ledare i Dagens Nyhe-
ter den 20 juli skrev Hanne 
Kjöller om några upprörande 
fenomen inom öppenvårds-
psykiatrin i Stockholm. Hon 
hade under sommaren blivit 
kontaktad av två psykiatrer 
och en psykolog som berätta-
de om sina yrkeserfarenheter. 

Ledaren ger anledning till en 
hel del reflexioner. I den nu-
mera förhärskande köp- och 
säljvärlden kallas förstås pa-
tienterna för kunder. Målet 
för cheferna vid psykmottag-
ningarna är att »öka omsätt-
ningen, det vill säga att ragga 
patienter« och »att hålla dem 
kvar«. I stället för 
behandlingar 
tvingas läkarna på 
begäran av patien-
terna, Arbetsför-
medlingen eller 

 socialtjänsten att utfärda 
sjukskrivningar, vilket tar 
det mesta av arbetstiden. 
Man ger exempel på hur 
 chefer desavouerar under-
ställda psykiatrers rimliga 
och sunda patientbedöm-
ningar. Exempel på chefs-
kommentarer till psykiatrer-
na: »du är obekväm«, »låt bli 
att engagera dig så mycket«.

Det förefaller inte som om 
missförhållandena skulle ut-
göra rena undantag inom öp-
penvårdspsykiatrin i Stock-
holm; en av läkarna har arbe-
tat på flera mottagningar och 
gjort samma erfarenheter. 

Hur är det i andra 
delar av landet, 
och hur är det 
inom den somatis-
ka öppenvården? 
Hanne Kjöller 

 talar om ett systemfel, och jag 
håller med. 

De beskrivna exemplen är 
ett hån mot psykiatrisk verk-
samhet. Hög tid att Socialsty-
relsen, Läkarförbundet och 
politiker agerar!

Erik Hägg
professor emeritus, 

Enskededalen
erik.hagg2@gmail.com

Sjukvård på villovägar

»Hur är det i andra 
delar av landet,  
och hur är det  
inom den somatiska 
öppenvården?«

Kommenterad artikel: Vart bär 
det hän med vår sjukvård?
(LT 37/2012 sidorna 1592-3)

»Egentligen kan man nog ta 
bort patienten från sjukvår-
den för sjukvården har fullt 
upp ändå. Svensk sjukvård  
är sjuk! Det är den bistra 
 sanningen.« 
           Mats Bonnier

»Vi talar om kunder, produk-
tion och ekonomi. Jag vill ge 
alla mina patienter det allra 
bästa jag kan åstadkomma, för 
vem är jag att välja vem som 
ska få mer än någon annan, 
men jag får alltid höra att man 
inte kan göra allt för alla.« 

Ingela Präst

Läsarkommentarer 
på Läkartidningen.se

Svensk 
sjukvård är sjuk,  

skriver Mats Bonnier.
Foto: Colourbox

På fel väg?
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