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debatt och brev

ADHD och närliggande neuropsykia-
triska funktionshinder skall prioriteras
inom psykiatrin, socialtjänsten, krimi-
nalvården och samhällets olika trygg-
hetssystem.

■ Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Författaren är engagerad i Riksförbundet
Attention.

Se även artiklar på sidorna 1508 och 1516.

ANNONS

Skabb är ett vanligt problem på våra
hudmottagningar. Smittsamhet i vården
förekommer men är vanligen inte ett
stort problem. Diagnosen kan ibland
vara svår att ställa då skabbdjuret är
mycket litet och kräver förstoring i mik-
roskop för att synas tydligt. 

Behandlingen, som är väl prövad, sker
med Tenutex. Vid recidiv är återsmitta
det vanligaste. En adekvat behandling är
nödvändig för att komma tillrätta med
problemet och minska risken för åter-
smitta. Förhoppningsvis ordineras inte
»huskurer« (LT 17/2006, sidan 1342) till
ett ibland långdraget och besvärligt pro-
blem som kan kräva upprepade läkarbe-
sök innan diagnosen säkert kan ställas.
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Vid ett seminarium inom ramen för det
nationella, professionella adhd-nätver-
ket ‹www.adhd-natverket.se› i våras be-
lystes behovet av kunskapsspridning
inom allmänpsykiatrin.

En stor del av patienterna inom vux-
enpsykiatrin och beroendevården har
odiagnostiserad neuropsykiatrisk pro-
blematik, vilket påverkar resultatet av
insatta behandlingar. Internationellt
finns stora kunskaper inom området.
Det tar dock lång tid för nya kunskaper
att få spridning. Kunskapsbehovet gäller
alla yrkesgrupper och är beroende av
vilken funktion man har i vårdkedjan. 

De närmaste 5–10 åren torde det be-
hövas betydande satsningar på kun-
skapsspridning inom allmänpsykiatri
och beroendevård. Kunskapsområdet är
stort och inlärningsprocessen behöver

stödjas över lång tid. Behovet av struk-
tur kan jämföras med det som tillämpas
i modeller för grundläggande utbildning
i psykoterapi. 

Vi är intresserade av att få kontakt
med kollegor som har erfarenhet av att
lägga upp och genomföra utbildningar
inom det neuropsykiatriska området.
Vilka satsningar finns att dra lärdom av?
Finns erfarenheter från barn- och ung-
domspsykiatri, där man kommit längre?
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Skabb – inget 
för huskurer
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