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I volymen »Administration av sjuk-
hus« (som för övrigt inte uppmärk-
sammats av Läkartidningen) skri-
ver Jan Westin  – med tioårig erfa-

renhet av att leda en stor medicinklinik
– att verksamhetschefen är nyckelper-
sonen. I det gytter av beslutsgångar och
småpåvar som sjukvårdens administra-
tion består av är det han eller hon som
har störst chans att hålla kursen rak, ut-
veckla verksamheten och se till att den
varken krymper eller tillåts kannibalise-
ra andra specialiteter (mina uttryck). 

»Men mellan dessa båda nivåer (politi-
ker och vårdarbetare) finns en uppsjö av
beslutsfattande landstingsdirektörer,
sjukhuschefer, divisionschefer, primär-
vårdschefer – och inte minst cirka 2 000
verksamhetschefer. De senare represente-
rar den enda nivå i sjukvården där det ad-
ministrativa och medicinska ledningsan-
svaret är kopplat. Det är verksamhets-
cheferna som utgör navet i den svenska
sjukvården. Det är härifrån den medi-
cinska utvecklingen förs framåt, det är
här ekonomiska och personella resurser
blir till åtgärder, som kommer patien-
terna till godo och det är här ovanifrån
beslutade besparingar förvandlas från
siffror på ett papper till verklighet« [1, si-
dan 234]. 

Westin har säkert rätt, och det är därför
så mycket sorgligare att denna befatt-

ning långt ifrån alltid besätts med lä-
kare. Hur illa det kan gå visade »Upp-
drag granskning« nyligen, då en för-
skrämd verksamhetschef för mammo-
grafin i Göteborg (antagligen sjukskö-
terska) inte visste varför det inte funge-
rade, och inte heller ansåg sig ha något
ansvar (det medicinska ansvaret var just
då förlagt till en extraknäckande rönt-
genolog i Bergen).

Men det finns ett annat område där
verksamhetschefernas brist på medi-
cinsk utbildning är katastrofal, för att
använda samma uttryck som Sjukhuslä-
karen, som ägnade större delen av ett
nummer åt just psykiatri [2]. Sjukhuslä-
karens enkät visade att mindre än hälf-
ten av tjänsterna som
verksamhetschef för
psykiatri var besatta
av läkare, övriga inne-
hades av sjuksköter-
skor, socionomer,
psykologer och en ad-
ministratör [3]. 

Hur skall psykiatrin
som medicinsk specia-
litet kunna stimuleras
och utvecklas, när le-
dande psykiatrer an-
tingen inte vill (Sjuk-
husläkaren gav exem-
pel på det) eller inte
kan ta sig an den be-
fattning i vården som
ger möjlighet till ut-
veckling av denna?

I den diskussion
som nu förs i dags-
press, TV och Läkar-

tidningen lyser representanter för den
akademiska psykiatrin med sin frånva-
ro. Professorerna med ansvar för utbild-
ning och forskning har lika stort eller
större ansvar än verksamhetscheferna
för att ämnet psykiatri får en behövlig
nytändning och blir intressant och at-
traktivt för blivande läkare. 

När Axess TV nyligen diskuterade
psykiatrin deltog representanter för
rättspsykiatrin, utredningsmän, pati-
entförening och praktiserande psykia-
trer, men ingen från den akademiska
världen. När en sådan grupp talar om
forskning tar man dessutom upp mer
socioekonomiska frågor som boende
och samverkan mellan kommuner och
landsting än vad psykiatri egentligen
står för.

I SvD den 4 september i år påstår två
psykologer/psykoanalytiker att »Själen
kan inte botas med piller«, och de pläde-
rar för att psykologer skall anställas av
landsting och ersättas på samma sätt
som läkare i den öppna vården. Medan
Psykologförbundets ordförande, där-
emot, vill ersätta psykiatrer med psyko-
loger, enligt Sjukhusläkaren [4].

Under min tid som professor i medi-
cin frågade jag alltid de studerande vad
de tänkte bli. Det var då nästan aldrig
någon som kunde tänka sig att bli psyki-

Varför har psykiatrin
förlorat sin lyskraft?
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Psykiatrins intellektuella utmaningar borde locka fler
unga läkare än vad som sker idag. Men hur skall psykia-
trin som specialitet kunna stimuleras och utvecklas när
representanter för den akademiska psykiatrin inte tar sig
an denna uppgift? Ledande psykiatrer och psykologer
måste gemensamt definiera vad psykiatri är och inte är,
och beskriva specialiteten på ett intressant och attraktivt
sätt.

Varför är ingen tjusad av psykiatrins historia, som innehåller så
många namn av kulturhistorisk betydelse? Varför vill ingen gå i
deras fotspår?
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ater, vilket förvånade mig eftersom jag
trodde att så mycket nytt skulle komma
att hända inom det området. De hade tro-
ligen sett för mycket negativt vid eventu-
ella sommarjobb på mentalsjukhus. Det
är dessa studenters ovilja som lett till den
psykiaterbrist som finns i dag.

Det är anmärkningsvärt att psykiatri-
samordnaren Anders Miltons förslag till
förbättringar mest är en fråga om bo-
ende, omhändertagande, organisation,
samarbete (visst har det varit uselt) och
andra perifera frågor.

Inte någon som jag hört, sett eller läst
har berättat att psykiatri är ett stimule-
rande framtida fält där man kan utveck-
la nya kunskaper, finna nya möjligheter
att lindra själens ångest, sätta sig in i
och eventuellt avslöja vad som gått så
fundamentalt fel när en vanlig frisk in-
divid plötsligt blir psykotisk. Varför är
ingen tjusad av psykiatrins historia, som
innehåller så många namn av kulturhis-
torisk betydelse? Varför vill ingen gå i
deras fotspår?

Det fordras att några ledande psykia-
trer (finns de?) och några ledande

psykologer (de har redan tagit till orda)
sätter sig ned tillsammans och definie-
rar vad psykiatri är och inte är, vad
psykologi är och inte är, samt kommer
överens om vad sjukligt innebär och var
gränsen går för att det skall vara nöd-
vändigt med medicinsk utbildning. Men
framför allt måste de gemensamt be-
skriva psykiatrin som ett område inom
sjukvården med stor utvecklingspoten-
tial. 

Det behövs alltså en samsyn kring de
intellektuella utmaningar som psykiska
sjukdomar innebär. Dessa utmaningar
måste beskrivas i termer som gör ämnet
lockande för studerande och läkare som
ännu inte fastnat för en konventionell
somatisk karriär. Psykiatri borde ha alla
chanser att locka till sig unga och få dem
mer intresserade av existentiella frågor
än av ekonomi. Det kräver dock att de
redan verksamma kommer överens om
hur ämnet avgränsas och hur framtiden
kan se ut.

Jag inledde med ett citat och kan avslu-
ta med ett annat citat från samma bok: 

»En personlig kommentar till den ex-

empelsamling som presterats av redaktö-
ren till denna bok är att de visar att det är
hög tid för en genomgripande omorgani-
sation av den svenska sjukvården. Många
av de problem som illustreras uppkom-
mer genom att sjukvården i många styck-
en är kvar i en organisation som ska-
pades och var ändamålsenlig i början och
mitten av förra seklet. Samtidigt har
sjukvårdens möjligheter – och kostnader
– ökat på ett fenomenalt sätt« [1, sidan
238].

Detta gäller i allra högsta grad även
psykiatri. 

■ Potentiella bindningar eller jävsför-
hållanden: Inga uppgivna.
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