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P sykiatrins andel av sjukvårdens
resurser sjunker kontinuerligt,
trots att sjukligheten i psykisk
sjukdom kraftigt ökar. Antalet

läkarbesök inom psykiatrin (inklusive
besök hos privatläkare) utgör endast 8
procent av besöken hos läkare inom
specialiserad somatisk sjukvård och 7
procent av besöken hos distriktsläkare.
Ändå utgör andelen sjukskrivna med
psykiatrisk diagnos cirka 30 procent av
alla sjukskrivna och en lika stor andel av
alla långtidssjukskrivna.

Många psykiatrer kan vittna om att
bristen på vårdplatser och avsaknaden
av lämpligt boende för de svårast sjuka
patienterna gör deras arbete mycket
svårt och kan innebära att de inte orkar
fortsätta sitt arbete inom psykiatrin.
Ändå tvingas landets kliniker att fort-
sätta att stänga vårdplatser för att kun-
na klara sin trängda ekonomi.

Ingen verkar i dag kunna svara på om
långtidssjukskrivna med psykiatrisk
diagnos har tillgång till specialistpsykia-
tri eller till subspecialiserad eller hög-
specialiserad psykiatri. Nu verkar attity-
den från allt flera utanför psykiatrin
tvärtom vara att friskförklara personer
med pågående psykisk sjukdom obero-
ende av vilken funktionsstörning som
finns. Om denna uppfattning får genom-

slag i vårt samhälle, kan Sverige komma
att få en stor permanent underklass be-
stående av personer med pågående psy-
kisk sjukdom, som inte omfattas av
sjukförsäkringen och som i stället blir
kroniskt beroende av kommunalt för-
sörjningsstöd.

Dubbelt så många kvinnor som män li-
der av depression eller ångestsjukdom.
Detta påverkar kraftigt könsfördelning-
en av sjukskrivna. Rätt åtgärd här är inte
att särskilt pressa ned antalet kvinnor
med sjukpenning, vilket tyvärr har varit
ett av Försäkringskassans delmål i upp-
draget att minska det s k ohälsotalet. I
stället bör alla med svårbehandlad psy-
kisk sjukdom garanteras tillgång till
specialistpsykiatri, subspecialiserad och
högspecialiserad psykiatri. Detta skulle
gynna såväl långtidssjuka kvinnor och
män som hela samhället.

Psykiatrins ersättningssystem skiljer
sig i många landsting helt från somati-
kens. Detta har sannolikt medverkat till
att kostnaderna för somatiken kontinu-
erligt har tillåtits öka, medan psykiatrins
resurser ständigt har pressats nedåt till
men för våra patienter. Skillnaderna
mellan hjärnans sjukdomar i form av
psykiatri och dem i form av neurologisk
sjukdom med t ex epilepsi och stroke har
tyvärr kommit att överdrivas till men för
specialiteten psykiatri. 

I dag återupptäcker vi det stora ge-
mensamma kunskapsområdet hjärnans
sjukdomar och använder allt mera av
samma läkemedel över specialitetsgrän-
serna. Vi får hoppas på att detta kan
medverka till att öka respekten för psy-
kiatrin som specialitet och minska det
stigma som psykisk sjukdom fortfa-
rande utgör.

En del höga befattningshavare har

sagt att det måste finnas ett »grundläg-
gande strukturfel i psykiatrin«. Vi kan
konstatera att svensk psykiatri har sam-
ma struktur som psykiatrin i resten av
västvärlden. Vi har gått från en psykia-
trisk vård som tidigare dominerades av
stora mentalsjukhus till ett system med
mer öppna vårdformer. Däremot har
psykiatrin tyvärr – till skillnad från den
somatiska vården – delvis kommit att
styras av annat än vetenskap och beprö-
vad erfarenhet. Förklaringarna till det
är säkert flera. 

En förklaring kan vara den stigmati-
sering som begreppet psykisk sjukdom
fortfarande leder till. En annan kan vara
det ofta osynliga handikapp som ligger i
hjärnans sjukdomar och som gör funk-
tionsstörningen hos våra patienter obe-
griplig för en lekman. Vårt uppdrag är
att ställa de metoder för utredning och
behandling som på goda grunder (evi-
densbaserat) visat sig vara verkningsful-
la till patienternas förfogande.

Socialstyrelsens uppföljning av Milton-
projekten visar att »få konkreta insatser
hittills kommit brukarna till del, t ex i
form av nya boendeplatser och syssel-
sättningsverksamheter«. De mångom-
talade Miltonpengarna har varit just
projektpengar och inte någon resursök-
ning till psykiatrisk vård. 

De 700 miljoner kronor som tillfälligt
under två års tid betalats ut till många av
landets kommuner och landsting är en
engångssumma som högst motsvarar
kostnaden för driften av en enda större
psykiatrisk klinik under ett år. Vi delar
Socialstyrelsens synpunkt att »tillfälliga
projektmedel inte är en effektiv metod
för att slutgiltigt lösa de övergripande re-
surs-, struktur- och kompetensproblem
som fortfarande finns på området«. 

För att kunna häva den resursbrist som
råder inom psykiatrin avseende vårdplat-
ser, öppenvård, fortbildning, forskning
och psykiatrer och på den kommunala si-
dan avseende boende, omsorg och syssel-
sättning, behövs i stället en storsatsning
med permanent kraftigt ökade medel. Det
är inte värdigt ett rikt land som Sverige att
befolkningen inte har tillgång till modern
psykiatrisk vård och att de som drabbats
av allvarlig psykisk sjukdom med oförmå-
ga att klara ett självständigt liv inte har
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I många landsting har somatikens kostnader hela tiden
tillåtits öka, medan psykiatrins resurser ständigt pressats
nedåt. De s k Miltonpengarna har haft karaktären av en-
gångssatsningar. Vad psykiatrin nu behöver är en varaktig
storsatsning för att häva resursbristen avseende vårdplat-
ser, öppenvård, forskning, antalet psykiatrer m m. 
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tillgång till det slag av boende, omsorg och
sysselsättning som skulle kunna ge dem
ett värdigt liv.

Primärvården är första linjens sjukvård,
och en mycket stor andel av patientbe-
söken där orsakas av psykisk ohälsa. En
väl bemannad primärvård, där medar-
betarna har god psykiatrisk kompetens
och kontinuerlig fortbildning i psykia-
tri, är en förutsättning för att den speci-
aliserade psykiatrin skall kunna fullgöra
sitt uppdrag. I en framtida satsning på
psykiatrin med permanent utökade re-
surser, är det av stor vikt att också pri-
märvården får ökade resurser för att
bättre kunna diagnostisera och behand-
la psykisk sjukdom.

Det måste ges medel till psykiatrin för

att möjliggöra en ökning av forskningen.
Detta behövs för att nya metoder skall
kunna utvecklas och utvärderas. Psykia-
trin behöver under en övergångstid till-
föras extra medel för forskning för att på
sikt kunna komma ikapp den somatiska
forskningen och på lika villkor kunna
konkurrera om forskningsmedel. En ök-
ning av den kliniska forskningen kom-
mer att utöver den direkta nyttan för
patienterna även kunna medverka till
en allmän kunskapsspridning inom hela
psykiatrin genom en »ringar på vattnet-
effekt«.

Vi som arbetar inom psykiatrin är rus-
tade att bygga ut den öppna vården yt-
terligare med både ökad volym, subspe-
cialiserade verksamheter och högspeci-

aliserad psykiatri. Det finns också ett
behov av utökning av heldygnsvården,
som inte bara skall innehålla ett till-
räckligt antal vårdplatser utan också ha
en vårdmiljö anpassad för olika patient-
gruppers olika behov. 

För att kunna göra detta behöver psy-
kiatrin få de nödvändiga resurserna,
som måste bli betydligt större än i dag.
Vi har både vilja, förmåga och kunskap
att förbättra psykiatrin i Sverige. Vi tror
oss också om att kunna attrahera med-
arbetare och stimulera till utveckling,
forskning och kontinuerlig fortbildning
inom psykiatri om vi får dessa nya förut-
sättningar.

■ Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Inga uppgivna.

■ Jag hörde på en diskussion i
radio den 10 augusti mellan
Läkarförbundets Thomas
Flodin och professorn i barn-
medicin Yngve Hofvander an-
gående omskärelse.

Jag finner det besynnerligt
att Läkarförbundet under-
stödjer planerad och överlagd
kvalificerad misshandel ge-
nom att rekommendera om-
skärelse av små barn inom
den offentliga sjukvården.

Flodin verkar inte inse att
även små barn, även för tidigt
födda barn, har samma smärt-
känslighet som alla andra –
det som alla föräldrar och en
klok barndoktor som Hofvan-
der vet. 

Som skäl för sin ståndpunkt
anger Flodin att det är färre
barn som kommer att skadas
och dö. Alla barn som om-
skärs får obotliga skador, och
dödsfallen kommer att redu-
ceras men inte upphöra. Med
sin ståndpunkt finner jag att
Flodin inte respekterar FNs
barnkonvention. 

Flodin är ordförande i Läkar-
förbundets etik- och ansvars-
råd. Han verkar inte inse att
han, genom sin åsikt om om-
skärelse, bryter mot Läkarför-
bundets etiska regler i all-

mänhet och nummer 13 i syn-
nerhet.

Jag finner att Flodin inte
respekterar Läkarförbundets
Vision 3, »Läkarförbundet
verkar för att alla läkare arbe-
tar i enlighet med kårens etis-
ka riktlinjer«. Inte heller re-
spekterar Flodin världsläkar-
organisationen WMAs Inter-

national Code of Medical
Ethics.

Som medlem i Sveriges läkar-
förbund begär jag att Thomas
Flodin tar sitt ansvar och av-
går med omedelbar verkan
från Läkarförbundets sty-
relse. Han bryter mot förbun-
dets egna etiska regler samt

den allmänna hippokratiska
eden »non nocere« – att icke
skada. Därest andra i Läkar-
förbundets styrelse håller
med Flodin bör även de avgå.

Björn Hammarskjöld
barnläkare,

Mora
bjorn@moradoktorn.se

Apropå … omskärelse av små pojkar

Avgå, Thomas Flodin!

■ Björn Hammarskjöld är
starkt engagerad mot manlig
omskärelse. Detta är värt all
respekt. Tyvärr har detta en-
gagemang påverkat hans för-
måga att lyssna till och förstå
de kommentarer jag gav i ett
samtal i radioprogrammet
»P1 morgon« den 10 augusti.

Min och Etik- och ansvars-
rådets åsikt är att det ur etisk
synpunkt borde genomföras
manlig omskärelse endast på
beslutskapabla, helst myndi-
ga, individer. Jag säger detta
vid två tillfällen i början och
slutet av det korta samtalet.

Jag säger också att ingrep-
pet, som framför allt görs av
kulturella och religiösa skäl,
är förenat med obehag och att

komplikationer – även myck-
et allvarliga – har förekom-
mit. Den lagstiftning som fun-
nits sedan 2001 ger barnet
veto mot att genomgå omskä-
relse, något som jag beskriver
som orealistiskt när det gäller
8 dagar gamla eller mycket
unga pojkar. 

Socialstyrelsen har i en rap-
port uppmärksammat att
många omskärelser sker
utanför sjukvårdens tillsyn
och kontroll, vilket sannolikt
ökar riskerna för barnen. Man
föreslår därför att möjlighe-
terna att genomgå omskärelse
inom sjukvården ökar. Jag in-
stämmer i detta endast för att
på så sätt öka säkerheten för

barnen.
Att felaktigt påstå att någon

har åsikter som man sedan
kraftfullt opponerar mot är
visserligen en vanlig men
ändå oärlig och trist debatt-
metod. I detta fall kan den
som själv vill kontrollera vad
som sades. Programmet finns
tillgängligt för avlyssning på
SRs webbplats ‹www.sr.se›.
Jag önskar att Hammarskjöld
hade gjort detta innan han
började svinga sin demagogis-
ka klubba.

Thomas Flodin
ordförande i 

Läkarförbundets
etik- och ansvarsråd

thomas.flodin@slf.se

replik:

Demagogi byggd på missförstånd


