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LEDARE

Ordförande har ordet:

S

ocialstyrelsen har fått flera regeringsuppdrag med avsikt att utforma ”den nya psykiatrin” i Miltonutredningens
efterförlopp. I kommuner och landsting finns en stor efterfrågan på mer kunskap hos dem som arbetar med
vård och stöd till personer med psykisk sjukdom eller psykiska funktionshinder. Miltonsatsningen har lett till
ökat engagemang genom många projekt som kanske tyvärr dock har det gemensamt att de inte kommer brukarna
till del på något konkret sätt, åtminstone inte i någon större grad. Projekten är inte heller så långsiktiga som man
skulle önska. Så är det väl alltid när projektpengar delas ut för en period! Det blir ett uppsving, något kommer igång
men man jobbar alltid med ett slutdatum och en osäkerhet om en eventuell fortsättning.
Nu ska man återigen satsa på utbildning, alla kommuner och landsting föreslås få stöd för detta under en period
på fem år. Utbildningarna ska, bland annat, leda till att huvudmännen tar ett gemensamt ansvar för helheten, ett
ökat inflytande för brukar- och anhörigperspektivet och ett ökat användande av evidensbaserade metoder. Det
gemensamma ansvaret för helheten innebär, bland annat, en gemensam syn på begrepp som sjukdom, autonomi
och funktionshinder.
Ibland far en närmast hädisk tanke genom mitt huvud – tänk om man istället för att sträva efter en gemensam syn
kunde utnyttja de olikheter som finns! Jag menar att vi försökt förut att få en gemensam grundsyn mellan professioner och mellan huvudmän men uppenbarligen har vi misslyckats eftersom vi nu vill/måste försöka igen. Finns det
verkligen inget positivt i att vi är olika och ser samma fenomen på olika sätt? Skulle vi inte kunna använda oss av våra
olikheter till brukarnas/patienternas bästa? Nej, jag kommer inte längre i den tanken just nu. Den får väl tillskrivas en
viss trötthet inför nya hjul som rullar i gamla spår.
Strävan efter att vara lika är stark, det ser man inte minst i Socialstyrelsens förslag om hur psykosocial kompetens i
primärvården ska stärkas. I det har betoningen på evidens gjort att KBT i princip är den enda form av samtalsbehandling som nämns. Ord som (psykiatrisk) omvårdnad nämns inte alls och som en konsekvens av det nämns inte heller
psykiatrisjuksköterskor, annat än som en yrkeskategori som kan utbilda sig till psykoterapeuter. Glädjande nog, verkar dock Socialstyrelsen vara beredd att ta en diskussion med sjuksköterskeorganisationerna, däribland Psykiatriska
Riksföreningen, lite i efterhand men i alla fall – positivt.
Positiva nyheter kommer minsann också inom det psykiatriska vårdområdet. Sveriges Kommuner och Landsting
ska ta fram förutsättningar för hur en skärpt vårdgaranti ska kunna införas och fungera inom barn- och ungdomspsykiatrin. Man startar också ett arbete med att ta fram enhetliga medicinska indikationer inom barn- och ungdomspsykiatrin, det vill säga, när ska man få vård och på vilken nivå för olika tillstånd/problemområden. Detta tror jag
är en stor utmaning för primärvården – att ge en god första linjens psykiatrisk vård och ett gott omhändertagande
för barn och ungdomar. På alltför många ställen i Sverige har BUP blivit första linjen. I detta arbete finns Psykiatriska
Riksföreningen med!
Istället för negativa trankar om tillståndet i vårt psykiatriska Sverige ska jag nu fylla mitt huvud med fridfulla adventstankar och önska er alla läsare och medlemmar:

God Jul och Gott Nytt År

Christina Reslegård
ordförande i Psykiatriska Riksföreningen
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Trygghetsnarkomani
Av: Mikael Nilsson

Lider Sverige av ett nationellt paniksyndrom? Ett samhälle där vi är livrädda för alla tänkbara
och otänkbara faror. Där vi försöker skydda oss till varje pris för det som tillhör det normala
livets trauman. Har vi ett samhälle där vi så till den milda grad vadderar in våra barn under
deras uppväxt, skyddar dem från allt obehagligt så att de som vuxna ingenting tål?

D
David Eberhardt, psykiater, författare
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avid Eberhard anser det. Han jobbar som psykiater på Sankt Görans akutpsykiatriska mottagning. För tjugo år sedan då han var mentalskötare såg man inte samma fenomen som man ser idag.
Numera kommer unga människor till psykakuten och
söker för att deras hund avlidit eller för att pojkvännen
gjort slut. De söker inte utan att ha grund för det heller,
de mår verkligt dåligt. Ångestnivån är riktigt hög och
en del utav dem kan även ha gjort ett självmordsförsök.
Detta fenomen kan man se hos ungdomar som säger sig

David Eberhards bok
”Sverige och det
nationella paniksyndromet”.

ha växt upp i en miljö där föräldrarna gett dem allt
och miljön varit trygg, kanske alltför trygg.
Denna grupp av sökande på de psykiatriska
akutmottagningarna såg man inte alls förr i tiden. Nu ser vi dem dagligen, säger David Eberhard.
Dagens ungdomar har inte fått utsätta sig för
olika sorters livstrauman som hör uppväxten till
Överbeskyddande föräldrar eller dagisfröknar har
vadderat tillvaron för dem. Vi vill ju inte se våra
barn ledsna eller missnöjda med något. Därför
har vi inte tillåtit dem att ha tråkigt, vi har inte
tvingat med dem på tråkiga släktkalas utan låtit
dem spela spel eller titta på tv i stället. De har
inte heller fått leva lite farligt. Vi har gripit in när
det varit minsta orättvisa för vårt barn och barnet
har inte själv fått använda sin frustration för att
lösa situationen. Den uppväxande generationen
har blivit snuvad på att ta itu med och öva sig
på naturliga obehagskänslor som alla bör få gå
igenom under barn-och ungdomen. Detta för att
lära sig krishantering när livets riktigt allvarliga
situationer kommer, för det gör de hos oss alla.
Då när inte denna beskyddande hand finns kvar
i deras liv så är de helt oförberedda på att själva
hantera sin situation. Det blir kaos, ångestnivån
blir kraftig och man vet inte vart man skall vända
sig annat än till psykakuten.
David Eberhard menar att vi har fått en generation som inte klarar av normala motgångar.
Detta visar sig i att vi har fått så många mer
personer med ångestproblematik i samhället,
en stor ökning jämfört med tidigare. Enligt Statistiska Centralbyrån har antalet personer med
ångesttillstånd nästan fördubblats. Mellan åren
1988 till 2001 har andelen individer i befolkningen som lider av ångest ökat från 12 % till 22 %.
Statistik visar att även självmorden bland unga
ökat vilket är motsatsen till hur utvecklingen varit bland vuxna.
Självklart så skall vi skydda våra barn under
uppväxten. Men vi får inte glömma att det är
farligt att leva och det måste det uppväxande
släktet lära sig annars lever de i en bubbla under

barndomen och när de blir vuxna spricker denna
bubbla och de som då inte är vana vid faror lever ett mycket farligare liv än den som successivt
vant sig vid dem. Smärtan man måste stå ut med
blir mångdubbelt värre och man klarar inte av
att hantera den.
”Vi är historiskt sett inte gjorda för att leva i
en övertrygg miljö. Ursprungligen så kommer vi
alla från savannen där man var tvungen att klara
sig från faror hela tiden och man tvingades att
lära sig att leva med det. De som inte gjorde det
gick under.”
David Eberhard föreläser i ämnet Trygghetsnarkomani och har också skrivit en bok med
samma namn som har underrubriken ”Sverige

bättre immunförsvar. Ungdomar som sparar till
en skolresa för inte stå på torget och sälja hembakade kakor för de kan inte visa upp att de är
bakade på ett sådant sätt som Livsmedelsverket
kräver. Skall personalen på ett gruppboende bre
en smörgås till en inneboende så måste de ha på
sig skyddsmössa, plastförkläde och handskar.
Det nationella paniksyndromet har bidragit till
ett tillstånd som inneburit att vi hamnat i en slags
kollektiv trygghetsnarkomani. Ju mer trygghet vi
får desto mer vill vi ha. Det är helt naturligt att vi
människor söker trygghet men när sökandet går
över en gräns så blir det patologiskt. Exempelvis
den ny arbetstidslagen som kommit till för att
man inte skall få för långa arbetspass eller för

”Vi har fått en generation som inte klarar
av normala motgångar. Detta visar sig i
att vi har fått så många mer personer
med ångestproblematik i samhället, en
stor ökning jämfört med tidigare.”
och det nationella paniksyndromet”. Med det
sistnämnda menar han att staten Sverige också
har drabbats av denna sjukdom genom att vilja
förbjuda allt som kanske kan vara farligt. Detta
speglar sig till exempel inom livsmedelspolitiken
där det hela tiden blir mer och mer noggranna
regler för anställd personal att följa. På många
ställen kan inte barnen vara med i köket på sina
dagis och baka eller hjälpa till med matlagningen
om man inte gör stora ombyggnader av köket.
Man får inte blanda ihop vissa livsmedel. Men
också för att ungarna är potentiella smittkällor
och kanske snorar eller nyser under matlagningen. Vad man missar är att barn behöver ett antal
infektioner under uppväxten för att senare få ett

lite sömn. Grundtanken är god men vem vill ha
dessa regler som kraftigt minskar den personliga
friheten att välja och dessutom fördyrar verksamheter. Det är missriktad välvilja. David Eberhard
menar att arbetstidsdirektiven handlar mycket
mer om nationell panik än om omsorgen av
medborgarna. Han menar att reglerna som säger att man måste ha 36 timmars veckovila och
minst 11 timmar mellan arbetspassen helt glömmer av de som har fyra små barn att ta hand om,
en situation som han själv befinner sig i.
Ingenting får vara det minsta lilla farligt eller
på något sätt otryggt. Under flera år har nu vi
hela tiden fått nya påbud på om hur vi skall leva
för att det skall bli så tryggt och ofarligt som
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möjligt. Det kommer nya riktlinjer men det tas inte
bort några gamla så vi blir mer och mer omgärdade
och instängda av förbud.
”Vi har också i stor omfattning legaliserat
ansvarstagandet av våra liv till myndigheter och
även i visa fall till företag. Inte minst har detta
skett i USA där folk, som rökt hela sitt liv, nu har
anmält tobaksbolagen och fått rätt i domstolarna.
Man har helt avsagt ifrån sig sitt eget ansvar. Det
finns exempel på personer som åkt till krigsdrabbade länder och haft full vetskap om att så varit fallet och sedan när dom råkar illa ut kräver att staten
skall göra stora kraftansträngningar för att hjälpa
dem ur knipan.
Aftonbladet skrev om ett fall 2005 där en kvinna
stått tittat på folk som ramlade i IKEA:s trappa på
vintern för att det var halt. Hon var alltså helt medveten om att det inte var sandat och därför halt
då hon själv valde att gå i trappan och givetvis föll
hon och skadade sig och stämde därefter IKEA på
en halv miljon kronor. Vad kvinnan missade här var
att ta ett personligt ansvar.
Socialstyrelsen presenterade förra året fakta som
visade att antalet unga människor med självskadebeteende har ökat med 44 % under de senaste fem
åren. En dramatisk ökning. Man menar att orsaken
är den ökade stressen och de ökade kraven som
idag ställs på unga människor. Denna förklaring
köper inte David Eberhard. Han påstår istället att
det ökande antalet unga med självskadebeteende
beror på att de unga tål allt mindre stress idag. Så
ser det ut även i andra länder, det verkar som om
det är internationellt smittsamt, men Sverige ligger
i topp och står kanske för själva smittkällan. Detta
självskadebeteende har en överdödlighet som är
stor, långt större än de flesta infektionssjukdomar.
Det finns också en tidsaspekt. Då han talat med
äldre kollegor så säger de sig inte känna igen att
fenomenet självskadebeteende fanns för 30 år sedan. David Eberhard påpekar också att det inte heller drabbar personer som är födda före 1970-talet.
Någonting har gått galet därefter. Vi ser nu resultatet av den moderna trygghetsnarkomanin.
Försiktighetsprincipen är att det som inte är
ofarligt skall betraktas som farligt. Detta genomsyrar vårt samhälle av idag, speciellt i samband med
förändringar. Det är en trygghetsjakt där man för
säkerhets skull också förbjuder det som inte ännu
har hunnit bli farligt. Enligt David Eberhard så är
det bara en tidsfråga när någon välment byråkrat
föreslår att alla barn skall ha på sig en hjälm när
de leker. Redan är det så i Stockholm, säger han,
att 3-åriga barn måste ha cykelhjälm på sig när de
cyklar på sina trehjulingar inne på lekgården på dagis. Det finns många exempel på där samhället valt
försiktighetsprincipen.

6

PSYCHE 6 /2007

Det finns också en tendens till att sådan här lagar
och regler sprider sig internationellt. Hjälmtvånget
för cyklister infördes först i Australien. Vilket innebar att cyklandet minskade med 40 %. Man kan
då fråga sig vilka konsekvenser det i sin tur fick,
Det kanske var så att fler människor tog skada på
grund av att det motionerades mindre och på så
sätt skaffade sig andra sjukdomar.
Ett annat fall på att en ”god” lag eller regel kan
få motsatta konsekvenser är det här med istappar
som hänger från taken. Mycket tragiskt så avled en
person i Stockholm när en sådan istapp föll från ett

helt otänkbart för några årtionden sedan. Antalet
mord har legat relativt konstant under mycket lång
tid i Sverige. Det har varit runt 100 mord per år
under de senaste 100 åren. Ibland upp till 120 men
ibland också en bit under 100. I praktiken så har
det minskat med tanke på att befolkningen under
samma tid ökat. Men det är inte den bilden man
får av media som skriker ut sina rubriker om olika
mord. Vidare så får man uppfattningen om att det
är farligast för unga kvinnor att gå på stan sent på
kvällarna. Den gruppen som i särklass mest råkar
ut för våld av något slag är inte gamla eller kvinnor

”Det är en trygghetsjakt där man för
säkerhets skull också förbjuder det
som inte ännu har hunnit bli farligt.”
hustak. Detta har fört med sig att bostadsrättföreningarna nu är mycket noga med att ingen skall
skada sig på deras nedfallande istappar. Men det
är svårt att plocka bort dom under takåsen flera våningar upp. I stället så har man då satt upp bockar
för att förhindra dom gående att gå precis under.
Detta i sin tur tvingar ut gångtrafikanterna ut i gatan och de riskerar då att bli överkörda av bilarna
istället.
David Eberhards engagemang i trygghetsnarkomanin startade då han hörde att man ville förbjuda
personer under 15 år att gå på fotbollsmatcher för
att förhindra de att rekryteras som fotbollshuliganer. Själv förstod han att livet verkligen är livsfarligt att leva då han och hans dåvarande kvinna förlorade sin dotter som precis skulle födas. Han hade
dittills knappt trott att sådant kunde hända i Sverige. Han hade varit så inne i trygghetstänkandet
att han ej förstått ett av livets mest grundläggande
faktum är att vi alla skall dö. Eftersom han var så
oförberedd så blev detta en mycket värre händelse
än för någon som levde för länge sedan och där
detta var en betydligt vanligare företeelse.
Vilka är då dom stora bovarna till att det blivit så
här undrar Eberhard. Han har själv svaret på denna
fråga. Vården, forskarsamhället och media är skurkarna. Vi är vana vid att en tidningslöpsedel kan
ropa ut ”250 000 kan ha haft dold sjukdom utan att
veta om det” eller ”Våldet har ökat” Enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har det grova våldet inte
alls ökat. Det är rätt så konstant. Det som har ökat
är misshandelsfallen men det kan eventuellt förklaras med att folk nu förtiden tenderar att anmäla
en örfil som misshandel till polisen vilket skulle vara

utan män, i synnerhet unga män. Den gruppen får
i regel inte tidningarnas rubriker.
Vad är det som har fått oss att så gå in i sökandet
av det trygga att det gör oss illa, frågar sig David
Eberhard. Det är förmodligen nedärvt att vi skall
söka trygghet men kanske också bristen på tron
att livet går vidare efter vår död har en betydelse i
sammanhanget. Bristen på religion. I en kultur där
man är helt övertygad om att detta jordeliv inte är
det enda så är inte döden lika skrämmande och
hotfull som den är hos oss här i vårt sekulariserade
samhälle. Det är bristen på sammanhang som gör
att vi blir mottagliga för trygghetsnarkomani. Om
vi trott att det fanns något efter döden så hade
den inte varit lika skrämmande och vi hade inte
behövt skydda oss till den milda grad som i dag
råder.
Hur råder vi bot på den här situationen? Jo, vi
måste lära oss och framför allt måste vi lära barnen att utmana faror på ett rimligt sätt. Och man
bör närma sig faror och eventuella faror på samma
sätt som man gör i kognitiv beteendeterapi tycker
Eberhard. Det gäller både för individen och för
samhället. Det är viktigt att man lär sig värdera risker. Det är det den kognitiva terapin går ut på, att
sätta saker i rätt perspektiv och att värdera dem.
Han menar också att myndigheternas makt måste
minska. Det är en svår och långvarig process att
minska det statliga styrandet och att öka det enskilda handlingsutrymmet. Det kan emellertid leda
till att människor vågar komma ut och ta risker,
att de lär sig hantera dem och att vi undviker att
må alltför dåligt för sådant som tillhör det vanliga
livet.

Att komma bort från
stigmatiseringen
och lära sig
hantera den nya
livssituationen
är några av målen
med utbildningen.

Hjälper dina patienter
att få en bättre
förståelse för sin
sjukdom och hur
den behandlas.

Utbildningen anordnas
även för anhöriga i regi
av Schizofreniförbundet
och Studieförbundet
vuxenskolan.

Boken har utarbetats av
18 europeiska patientoch vårdorganisationer.

Schizofreniskolan ”Upptäck vägen framåt” är en basutbildning som är enkel att handleda och enkel att ta till sig.
Bygger på gruppdiskussioner utifrån patientfall och egna erfarenheter.

SCHIZOFRENISKOLAN MÖJLIGGÖR EN
BÄTTRE VARDAG FÖR DINA PATIENTER
Patienter som får diagnosen schizofreni behöver råd och

”Upptäck vägen framåt” är utarbetad av 18 europeiska

stöd för att lättare förstå och leva med sin sjukdom.

patient- och vårdorganisationer, däribland Schizofreni-

Schizofreniskolan – ”Upptäck vägen framåt” är en

förbundet, i samarbete med Bristol-Myers Squibb.

praktiskt inriktad utbildning som ger dina patienter grundläggande kunskaper om schizofreni och hjälper dem att

För att beställa ett utbildningspaket e-posta till

komma vidare i livet. Målet är att kunna hantera sin nya

infosverige@bms.com eller kontakta Bristol-Myers Squibb

livssituation, komma bort från stigmatiseringen och återvinna

på telefonnummer: 08-704 71 00.

självförtroendet. Enkla, handfasta råd om hur man kommer
igång på morgonen, planerar sin vardag och sköter sin
behandling varvas med patientberättelser och rollspel där
man tränar olika vardagssituationer.

Box 15200, 167 15 Bromma
Tel 08-704 71 00 www.bms.se
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Ett år har gått sedan
Miltonutredningen

Vad händer med psykiatrin?

I mitten av november arrangerades en konferens med
ovanstående fråga som tema i Växjö. det var nära årsdagen för slutbetänkandet från Miltongruppen till den
då tämligen nytillträdde socialministern. Psyches Mikael
Nilsson fick möjligheten att göra en egen intervju med
Göran Hägglund. Samtalet handlade i huvudsak om vår
roll som psykiatrisjuksköterskor.

Psyches Mikael Nilsson intervjuar socialminister Göran Hägglund.

– Ni

tillhör en nyckelgrupp och vi måste ta vara på
den kompetens som finns bland er, svarade
socialministern på frågan om hur han ser på psykiatrisjuksköterskans yrkesfunktion. Ni psykiatrisjuksköterskor har
en bred utbildning som bör uppvärderas och det handlar
till en viss del också om status. Han menar vidare att vi alla
måste hjälpa till för att göra det attraktivt att bli psykiatrisjuksköterska, det kan av många upplevas som ”häftigare”
att arbeta inom andra områden i vården. Därför måste
vi bidra till, säger Göran Hägglund, att det finns tillträde
för de unga och att det finns utbildningsplatser.
Socialministern säger vidare att ”unga killar och tjejer
ska uppleva det attraktivt att välja psykiatrisjuksköterskeyrket. Det är fint och betydelsefullt att jobba inom
psykiatrin. Tittar vi 10.15 år framåt i tiden så är et många
som kommer att pensioneras från yrket och då ska vi ha
fyllt på med nya krafter”.
Vad vill då regeringen med psykiatrin i framtiden? Då
Göran Hägglund ser ut över ”Psykiatrisverige” så säger
han att han ser många duktiga och dugliga verksamheter
och personer som ger en god vård. Det finns stor kompetens, empati, stor kunskap och, inte minst, ett stort
engagemang. Ändå brottas vi med stora bekymmer.
Dagens problem är grundade under flera år och
många har hunnit komma i kläm. Psykiatrin har under
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en rad år varit eftersatt och det finns en hel del stora problemområden att ägna sig åt framöver. Göran Hägglund
säger att dessa problem inte gäller överallt, då det finns
mycket som också fungerar bra. Generellt sett fungerar
samarbetet mellan kommuner och landsting alldeles för
dåligt. På så sätt faller sköra människor mellan stolarna.
Båda huvudmännen vill komma undan egna kostnader.
Det får inte fortsätta vara en dragkamp mellan dessa organisationer, betonar socialministern.
Några områden vill Göran Hägglund särskilt belysa:
– Det är förstora regionala skillnader. Det finns en
mängd olika skolor inom psykiatrin. Inom andra vårdområden finns det mer evidens. Det ska vara så även
inom det psykiatriska området. Vi måste se till at vi har
den bästa kunskapen och att den tillämpas i alla delar
av landet. Det finns en dålig nationell kunskap om vad
som fungerar och vad som inte gör det. Utvärderingssystemet måste utvecklas så att vi kan mäta och jämföra
med varandra och på så sätt få reda på vad som hjälper
vår patient bäst.
– Den stora bristen på psykiatrer måste bort genom
att flera utbildas.
– Är tredje person som söker primärvården har ett
psykiatriskt problem. Personerna som jobbar där måste
kunna hantera dessa problem. Idag har de inte alltid den

kunskapen som krävs för detta. Den kompetensen måste finnas för att mötet mellan vårdgivare
och vårdtagare ska bli positivt.
För regeringen är psykiatrin ett aktuellt område. Det man konstaterar är att det behövs massor med samarbete men även att kompetensen
och utbildningarna inom området utökas särskilt
i den första linjens psykiatri.
”Miltonutredningen” som arbetade 2003-2006
kom med sitt slutbetänkande i november 2006.
Det innehöll 104 förslag till förbättringar inom
psykiatriområdet. De flesta av dessa är konkreta
åtgärder. Det handlar, bland annat, om tillgänglighet, rehabilitering, sysselsättning, ansvarsfördelning men också om brukar- och anhörigfrågor.
Nu är utredningen ute på remissrunda och
det är många som tycker till och har åsikter. Det
har inkommit 1600 svar. Detta stora gensvar
visar på ett brett engagemang. Regeringens
målsättning är att presentera en väl förankrad
reform vilket sedan är bra och nödvändigt vid
implementeringen.
Anders Milton och hans stab har arbetat i en
process där en mängd olika människor varit delaktiga och det är i grunden mycket bra, säger
Göran Hägglund. Regeringen har utöver utredningen och remissvaren beställt kompletterande.
Bland annat om hur vi ska få kompetenta medarbetare på våra vårdcentraler. Man har också
begärt en utredning om hur vi kan använda
webb- baserade utbildningar för personal.
Ett annat område som socialministern nämner
är kvalitetsregistren. Dessa finns det en hel del av
inom hälso- och sjukvården. Av de sextio kvalitetsregister som används i Sverige så finns bara
fyra stycken inom det psykiatriska vårdområdet.
Det behövs fler bra kvalitetsregister inom detta
område, säger han. Det behövs också fler medarbetare som matar in underlaget till de olika kvalitetsregistren så att dessa kan fylla sin funktion.
Jag får många synpunkter från allmänheten,
säger Göran Hägglund. Det kommer brev och
mail och det visar att psykiatrin berör många.
Det kan vara anhöriga, grannar, arbetskamrater eller någon som själv är drabbad som hör av
sig. Någon berättar om en nära vän som försökt
ta sitt liv och som vårdas på sjukhus endast en
kort tid för att sedan skrivas ut till hemmet och
samma ångest och tomhet som innan suicidförsöket. Frågan som då ställs är om denna person
verkligen fått den vård som han/hon behöver.
Det kan också handla om brev som kommer
från föräldrar med en dotter som har en ätstörning. Flickan åker ut och in hela tiden på sjukhuset på grund av att hon själv inte vill bli behandlad och att hon inte förstår föräldrarnas känsla
av otillräcklighet och oro. Idag har vi en situation

där det behöver göras stora förändringar, fortsätter Göran Hägglund. Vi har Miltonutredningen att bygga på men vi har också en stor politisk
enighet som sträcker sig långt över gränserna .
Vi är alla överens om att åstadkomma någonting
inom psykiatrin. Det finns också bland allmänheten en stor förståelse för att detta är ett prioriterat område.
Det som lyfts fram i media om psykiatri är
oftast de situationer som har stor dramatik omkring sig. Då någon kör bil vettlöst inne i Stockholm, det tragiska mordet på en liten flicka i
Arvika, mordet på Sveriges utrikesminister Anna
Lindh. Då är uppmärksamheten stor. Viktigt är
att i kommer ihåg att det stora flertalet personer
med psykiatriska problem inte begår brott och
att brott i huvudsak begås av personer som inte
har någon psykiatrisk sjukdom.

Det behövs många engagerade medarbetare för
att vända den nu rådande situationen till något
bättre. Han säger också att de gör vad de kan
från politikernas sida och att det gäller att alla
andra gör det också. Vi måste komma ihåg att
det ytterst handlar om de allra sköraste i vårt
samhälle.
Rent konkret kan det kräva tvingande regler
för att förbättra samarbetet mellan kommunerna och landstingen. Det finns dock goda exempel på där det fungerar bra mellan dessa båda
huvudmän och Gagnef i Dalarna framstår som
ett sådant. Göran Hägglund säger att det är en
skandal att kommuner och landsting inte kunnat
”greja till detta”. Vi måste se till att inte bolla
människor som söker hjälp fram och tillbaka. De
som tagit mod till sig för att söka hjälp kanske
annars aldrig vågar upprepa försöket.

”Vi måste värja oss mot en vulgär debatt
och få en mer nyanserad bild av hur det är
att ha psykiska problem.”
– Vi måste alla hjälpa till med att inte sprida en
bild som visar att psykiskt sjuka människor skulle
vara farliga, annars kan det få konsekvenser som
att många inte vågar berätta om hur de verkligen har det i sina liv. Vi måste värja oss mot
en vulgär debatt och få en mer nyansera bild av
hur det är att ha psykiska problem, poängterar
Göran Hägglund.
Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar har ökat. Vi måste lära oss att upptäcka
dessa problem tidigt för att lindra förloppet. Tjejer skär sig för att de tycker att det är lättare att
uthärda smärtan än ångesten. Det finns pojkar
som inte själva förstår varför de gör som de gör
och de sprider skräck på skolgårdarna.
Det finns inga enkla lösningar men vi måste
fråga oss vad vi vuxna kan göra så att ångest
inte drabbar våra ban och ungdomar. De måste
få bli älskade och respekterade för de som de är.
Det är en stor press på ungdomar idag att studera, vara snygga osv. Det finns inget enkelt svar
på hur vi sak göra, säger socialministern, men vi
vuxna har alla ett stort ansvar där vi måste tillåta våra barn att vara barn. Vi skall skapa miljöer
där man inte behöver slå knut på sig själv för att
duga i samhället.
Göran Hägglund säger vidare att politikerna
behöver att alla hjälps åt för att samarbetet ska
fungera på alla nivåer. Det behövs också fler
kollegor till oss som jobbar inom psykiatrin. Vi
måste göra lite mer än vad som förväntas av oss.

– Vi var tydliga redan i regeringsförklaringen
om att den psykiatriska vården bör ses över samt
att extra resurser ska tillföras. Men detta är inte
enbart en resursfråga. Vi ska inte hälla pengar i
icke- fungerande system utan också se till att de
fungerar. Totalt sett handlar det om fem miljarder under en tio - års - period. Några områden
nämns särskilt, bland annat att förbättra tillgängligheten till BUP. Det är inte rimligt för barnoh ungdomar att behöva vänta flera månader,
avslutar Göran Hägglund.
På lång sikt kan individen uppleva att minnena
invaderar och man ägnar mycket energi åt att
undvika minnen av och tankar på traumat. En
annan långsiktig konsekvens av traumatisering
är PTSD (posttraumatiskt stressyndrom). PTSD
medför markant sänkt livskvalitet. Funktionsnivån
sänks både på arbetet och privat. Stresströskeln
blir lägre och stressreaktioner utlöses snabbt.
Exempelvis kan den som varit med om tsunamin
drabbas av panikreaktioner enbart av att vattnet
stiger i handfatet när man tvättar sig.
Det finns emellertid evidenta psykologiska behandlingsmetoder vid PTSD. Exponering är det
som hjälper. Att tala om det skedda ur alla synvinklar, att tala om alla detaljer, att tala om det
jag upplevt med alla mina sinnen; hur det luktade, vad jag såg, vad jag hörde och så vidare.
Man beräknar att mellan 3 och 5 % i en befolkning lider av PTSD.
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myte
Reflektioner kring

Åsa Moberg skriver att hon inte blivit Florence med kvinnan hon kommit nära
genom läsning av brev, dagböcker, artiklar, utredningar och vetenskapliga
uppsatser. Tanken att relatera Florence Nightingales liv till sitt eget, motsvarande Simone och jag – tankar om Simone de Beauvoir, slog Åsa Moberg bort
som löjlig. Den som betraktar sitt liv i relation till Florence Nightingale riskerar att framstå som löjlig och fjantig. De historiska bilderna av denna ädla,
Gunnel Svedberg, Universitets lektor

hjältemodiga person och konstig tant är inget man vill bli förknippad med,
konstaterar författaren. Jag tror att Åsa Moberg är på rätt spår till en förståelse
av varför Florence Nightingale är förknippad med ambivalenta känslor och
att kunskapen om henne är så bristfällig även bland sjuksköterskor.
Text: Gunnel Svedberg

S

om sjuksköterska med omvårdnadshistoria som forskningsfält vill jag ta Åsa Mobergs utmaning och åtminstone försöka
relatera myterna om Florence Nightingale till min yrkesverksamhet. På sjuksköterskeskolan i Gävle hade jag rektor Anna-Lisa
Detlow - Berg som kunnig förmedlare av sjukvårdens historia,
inte minst i hennes artiklar i Medicinhistorisk tidskrift. Redan som
elev läste jag Anteckningar om sjukvård av Florence Nightingale.
Vad i bilderna av Florence Nightingale påverkade mig som ung i
förhållningssätt och självförståelse och i innebörden av att vara
sjuksköterska? November 1957 kom jag som sjuksköterskeelev
till en stor kvinnlig avdelning på före detta asylen på Ulleråkers
sjukhus i Uppsala. Jag bestämde raskt att ägna mig åt psykiatrisk
vård. Jag ville vara med och förändra den mest eftersatta vård
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jag sett. Trångt, utan egna förvaringsutrymmen hade kvinnor
varit inlåsta i åratal och de undrade trotsigt varför, eller hade
resignerat funnit sig i sjukhusrutinerna.
Under vidareutbildningen i psykiatrisk vård, förmedlades ett
underförstått, men tydligt uppdrag att driva på utvecklingen
mot en bättre vård inom psykiatrin. Önskan att behövas och
att förbättra villkoren för de psykiskt sjuka finns som en uttalad
önskan eller framgår indirekt av många psykiatriska sjuksköterskors berättelser från 1940-talet i forskningsintervjuer. Berättelserna för tanken till ett slags kallelse. Denna hållning, som
också jag känner igen, kanske en länk till Florence Nightingale
kan förefalla pretentiös i en självpåtagen position av utvaldhet.

n

En normativ etik med uppmaning till sjuksköterskor att arbeta hängivet och plikttroget
och se arbetet i sig som belöning, fanns bokstavligt föreskriven i
etiklitteraturen ännu
in på 60-talet, i Florence
Nightingales
anda skulle jag tro.
Sjukvårdsarbetet taget på allvar kräver ett
ständigt
undanskjutande av egen fördel och
bekvämlighet, ett ständigt ingående i andras tankar och önskningar, ett utgivande av sig själv, som inte gärna kan nämnas
med annat än försakelse, är en svensk version
av vårdetik från 1912 av sjuksköterskan Estrid
Rodhe. Det är kanske dessa höga anspråk på
sjuksköterskor, som är grunden till föreställningar om sjuksköterskeyrket som ett kall, där
den pekuniära vinsten bör vara underordnad.
Om det fortfarande finns en myt om att Florence Nightingale eller tidiga svenska ledande
sjuksköterskor ansåg att sjuksköterskor inte
skulle ha rimligt bra levnadsvillkor inklusive lön,
är detta en felaktig slutsats, men det stämmer
alltså att sjuksköterskor förutsattes ge ut mer
av sin tid och kraft än vad som ersattes med
konkreta förmåner. Gud och Mammon är inte
fiender och pengar är nödvändigt för den som
vill göra gott, påpekar Florence Nightingale.
Florence Nightingale ger uttryck för sin
passionerade inställning till arbete och återkommer ständigt till våndan av kvinnors sysslolöshet, brist på meningsfulla uppgifter och
utbildningsmöjligheter. Essän Cassandra, som
Florence Nightingale skrev före sin sjuksköterskeutbildning och verksamhet i Krimkriget, är
en brinnande feministisk pamflett. Om inte förr,
brukar myter om Florence Nightingale som en
underdånig, änglalik varelse, alternativt konstig
tant, att skingras för nutidens sjuksköterskestuderande genom att ta del av den texten! Essän
handlar om borgerliga kvinnors instängda tillvaro som hemmadöttrar eller hemmafruar, en

förkvävande och ovärdig tillvaro: Kvinnor lider,
även fysiskt, av längtan efter verksamhet som
inte finns tillgänglig för dem. Ansamlingen av
nervenergi som inte får utlopp under dagen
får kvinnor att om kvällen känna sig som om
de skulle bli galna och de blir tvungna att ligga
länge morgonen därpå för att låta energin falna.
Kvinnor längtar efter att ge sig in i någon manlig
yrkesutbildning, där de kan få kunskap, pröva
sitt intellekt och framförallt få tid att studera och
tänka. Men kvinnor svälter mentalt i en förtryckande konventionell atmosfär, där kvinnor inte
antas ha någon sysselsättning av tillräckligt värde, för att inte bli störda. Kvinnan som via äktenskap har sålt sig mot försörjning, på vilket sätt
är hon bättre än dem vi inte får benämna, en
retorisk fråga som pekar ut kvinnors dilemma.

förhållanden över tid. Inte minst har sarkastiska,
kvinnoföraktande formuleringar och hennes avvaktande inställning till kvinnorörelsen givit upphov till diskussioner. Att Florence Nightingale
valde män som förtrogna och medarbetare är
känt, men hon hade också väninnor och kvinnliga medarbetare. Åsa Mobergs slutsats efter att
ha tagit del av diverse spekulationer är att Florence Nightingale var heterosocial och heterointellektuell. Med vånda avvisade hon friare med
motivet att hennes intellektuella natur inte kan
tillfredställas i en societetstillvaro med husliga
angelägenheter.
Åsa Moberg diskuterar arten av Florence
Nightingales bräckliga hälsa. Under långa perioder var hon sängliggande och vid flera tillfällen
var hon så medtagen att hon själv och omgiv-

”Kvinnor längtar efter att ge sig
in i någon manlig yrkesutbildning,
där de kan få kunskap, pröva sitt
intellekt och framförallt få tid att
studera och tänka.”
Kvinnor kan önska sig sjukdom för att få tid till
sig själva, är ytterligare en reflektion i denna essä
med självbiografiska drag.
En av de stora förtjänsterna med Åsa Mobergs
bok är citaten och reflektionerna från närläsningar ur Florence Nightingales skrifter. Boken
vittnar också om gedigen genomgång av litteraturen om Florence Nightingale, som inte sällan är motsägelsefull. Även Florence Nightingale
själv kan ge upphov till åsikter om henne av allehanda slag. Betänk att hon skrev under större
delen av sitt nittioåriga liv i en mängd ämnen,
där hon visserligen drev vissa teser, men var
öppen för komplexa resonemang och ändrade

ningen trodde att hon var döende. Det finns
åtskilliga förslag till förklaringar och diagnoser:
Reaktiv depression, bipolär sjukdom, hysteri,
utmattningstillstånd, hjärtsvaghet, en sällsynt infektionssjukdom från Krim. Sjukdomsvinst är ett
återkommande tema i litteraturen. Mestadels var
hon intensivt verksam och kunde styra alla möjliga skeenden från sitt sovrum. En framgångsrik
strategi kanhända, ett sätt att få arbetsro genom
att stänga in sig och ha underställda som avvisar
ovälkomna besök. Florence Nightingale tog bara
emot dem hon verkligen ville träffa och alltid en
i taget. Ostört och förtroligt kunde hon samtala
med personer hon litade på och i bakgrunden
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förankra projekt. Det är alltid bäst om de som
bestämmer tror att de själva kommit på idéerna
ansåg hon.
Florence Nightingale skrev ett omfattande
kritiskt teologiskt verk och betraktas som feministisk mystiker. Hon ifrågasatte dogmer som
mirakelberättelserna i bibeln, Kristi uppståndelse
och Guds förmåga att förlåta synder. Främsta
inspirationskälla var medeltida mystiker. Det var
Gud som kallat henne till sin tjänare att vårda
både kropp och själ hos sina medmänniskor.
Men tvivlet fanns där: Var hon Guds tjänare? Var

jekterade sexton volymer om vardera mellan
drygt 500 till 1000 sidor. Redaktör är sociologiprofessor Lynn McDonald, som också gör en
kritisk genomgång av litteraturen om Florence
Nightingale.
Vad ansåg Florence Nightingale om den psykiatriska vården, hon som hade åsikter om så
mycket av sin tids angelägenheter? Jag har inte
funnit mycket utöver de insikter hon förmedlar i
Cassandra och i tre kommentarer i Anteckningar
om sjukvård: om att deprimerade personer kan
behöva tröst för att kunna äta, att inbillnings-

”Främsta inspirationskälla var medeltida
mystiker. Det var Gud som kallat henne
till sin tjänare att vårda både kropp och
själ hos sina medmänniskor.
hon fåfäng, ärelysten eller god?
Florence Nightingales omfattande arbetsinsatser som sjuksköterska, organisatör, karismatisk
inspirationskälla, teologisk tänkare, passionerad
statistiker, översättare av antika grekiska texter
och flitig skribent, får rimligt nog störst uppmärksamhet i boken. Det är bara att rekommendera den till nöjsam läsning och kunskapskälla
om en kvinna som haft stort inflytande under
samtid och nutid, men som ännu är förhållandevis okänd i Sverige. Troligen kommer det vetenskapliga studiet av Florense Nightingales liv
och tänkande ta fart i en nära framtid eftersom
The Collected Works of Florence Nightingale är
under utgivning sedan 2001 och omfattar pro-

sjuka kan ge speciella vårdproblem, och om att
förhindra självmord. Sjukhusreformatorn Florens
Nightingale ansåg att patienter blir sjukare på
sjukhus. Avsåg hon också psykiatriska sjukhus?
Kanske kan vi få svar i Florence Nightingales
ännu opublicerade skrifter.
Tyvärr bidrar Åsa Moberg till att skapa en myt.
Hon skriver i inledning (sidan 11) att Florence
Nightingale och hon själv intresserat sig för samma områden: ”kvinnors villkor och sjukvårdens
bemötande av människor, i mitt fall i synnerhet
psykiatrin, som inte fanns vid 1800-talets mitt”.
Den svenska akademiska psykiatrin fanns inte
före 1860-talet, men visst fanns det organiserad, separat vård och behandling av människor

med psykiska sjukdomar och själsliga lidanden,
åtminstone sedan 1700-talet. Det finns åtskilliga
svenska vetenskapliga arbeten om detta. Redan
vid 1800-talets början fanns svenska relativt
stora hospital med flera hundra patienter och
heltidsanställda läkare började anställas. Sköterskor och vaktpigor omnämns, också för vård av
manliga sinnessjuka patienter, en ovanlighet utanför Norden. Intressant i sammanhanget är att
Florence Nightingale och den svenska pionjären
inom sjuksköterskeutbildning Marie Cederschiöld
samtidigt besökte Kaiserswerth 1850 för att få
sjukvårdsutbildning. Marie Cederschiöld besökte
Emden Irrenanstalt under studietiden och ger en
positiv bild av sinnessjukhuset i brev till Sverige.
Redan på 1860-talet arbetade Erstadiakonissor
inom sinnessjukvården. Emmy Rappe som startade den första sekulariserade svenska sjuksköterskeutbildningen, besökte sinnessjukhus under
studietiden vid Florens Nightingales skola i London. Från svenska sjuksköterskeutbildningens
start har psykiatrisk vård varit ett av flera arbetsområden för sjuksköterskor utbildade i allmän
sjukvård vid sjuksköterskeskolor. I England blev
psykiatrisk vård ett specialområde, med separat
rekrytering och utbildning av sjuksköterskor i
anslutning till sinnessjukhusen. Florence Nightingale var inte intresserad av psykiatrisk vård är
en åsikt som förekommer i engelsk omvårdnadshistoria. Troligen hade pionjärerna inom sjuksköterskeutbildning del i denna utveckling mot
skildra traditioner, som i nutid blivit problematisk i samband med alltmer internationaliserad
arbetsmarknad för sjuksköterskor.

Vårdvetenskap och neurobiologi i samverkan?
Vårdande, transmittorsubstanser och livsfilosofi
4 februari 2008 i Uppsala
Utbildningsdag för psykiatrisjuksköterskor samt
personal inom missbrukarvård och socialtjänst
Medverkande bl a professor Unni Å Lindström,
Åbo Akademi
Sekretariatet för
kompetensutveckling
www.kompetens.uu.se
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Seroquel stabiliserar patienten under den akuta psykotiska episoden
och erbjuder effektiv symtomlindring i sjukdomens övriga faser3-10.
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1. Vieta E et al. Curr Med Res Opin 2005;21(6):923-34. Sammanslagning av registreringsstudier vid akut manisk episod över 84 dagar. 2. Kasper S et al. Int Clin Psychopharmacol 2004;19:281-9. Öppen förlängningsstudie av fyra fas III studier vid schizofreni över fyra år. 3. Small JG et al. Curr Med Res Opin 2004;20:1017-23.
4. Buckley PF. Curr Med Res Opin 2004; 20:1357-63. 5. Tandon R. J Clin Psycho-pharmacol 2003;23(Suppl 1):S15-20. 6. AstraZeneca, Data on file S128 baserad på Borison PL et al. J Clin Psychopharmacol 1996;16(2):158-69. 7. Small JG et al. Arch Gen Psychiatry 1997;54:549-57. 8. Arvanitis LA et al. Biol Psychiatry
1997;42:233-46. 9. Riedel M et al. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2005;255(6):432-7. 10. Arango C, Bobes J. Curr Med Res Opin 2004;20(5):619-26 först presenterad i Simons WR. Persistency and Compliance Evaluation (PACE): a US population-based analysis of persistency with initially prescribed anti-psychotics, vid College
of Psychiatry and Neurologic Pharmacists 6th Annual Meeting, Charleston, USA, 1-4 maj 2004. 11. IMS Health, MIDAS, All Countries, Standard Units Market Share Change, Year 2005 vs Year 2004; IMS Health, MIDAS, European Countries (22 countries), Standard Units Market Share Change, Year 2005 vs Year 2004.
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RECENsIONER

Titel: Relation före metod
Författare: Sverker Belin
Boken är relativt nyligen utgiven och titeln gjorde att mitt
intresse väcktes. Genom ett
stort antal intresseväckande
fallbeskrivningar åskådliggör
författaren vikten av relation
och tillit för att överhuvudtaget kunna hjälpa en person
med tung psykiatrisk diagnos, till exempel schizofreni.

Förlag: Dualis
Recensent: Vivian Jönsson
Författaren arbetar enligt ett
psykodynamiskt perspektiv,
vilket innebär en längre tids
behandling. Årslånga behandlingar innebär också nödvändiga bakslag, varför författaren
påtalar vikten av relation och
förståelse för patienten för att
orka gå vidare i ett behandlingsarbete. Relationen mellan

Titel: Tillsammans Om medkänsla och bekräftelse
Författare: Anna Kåver och Åsa Nilsonne
Det jag alltid saknat i KBT-litteraturen är ett resonemang om
mellanmänskliga relationers
betydelse för den psykiska
hälsan. Ibland har jag tyckt
att människan framstår som
så ensam. Andra människor
i omgivningen har bara sin
funktion som övningsmaterial
eller att slags skådespelare i
min alldeles egna teaterföreställning. Var finns det i KBT
plats och utrymme för känslor
visavi andra personer.
Nu skriver Anna Kåver och
Åsa Nilsonne (våra mest framträdande svenska författare inom
denna genre) om hur bekräftelse
och empati gör att vi kan leva

I en tid då kognitivt inriktat
arbete verkar vara universallösningen på människors psykiska lidande kommer Sonja
Levander med sin bok Om psykoser och psykosbehandling.
Det är en liten bok om hennes
tankar och erfarenheter av arbete med psykotiska patienter.
Hennes utgångspunkt är att
det är viktigt att verkligen vilja
försöka förstå vad det betyder
att vara psykotisk, att det psykotiska ofta har en mening för
den som är drabbad och att en
stor del av behandlingsarbetet
handlar om att försöka få det
psykotiska att bli begripligt.
Hennes idé om att låta patienten sätta ord på sitt pro-

taren är legitimerad psykolog,
psykoterapeut och handledare
från Borlänge. Han har tidigare
bland annat gett ut Vansinnets
makt 1993.

Förlag: Natur och Kultur
Recensent: Christina Reslegård

bättre tillsammans och därmed
både få mer respekt och vara mer
respektfull mot andra. Grundtanken är att empati, medkänsla uttrycks i bekräftelse.
Räcker det inte med kärlek och
god vilja för att kunna ha en fungerande och utvecklande relation?
Måste allt vara så komplicerat?
Som i alla andra KBT- sammanhang utkristalliseras en process
där individen måste, förstå vad
som ska göras, lära sig hur det
ska gå till och sedan öva, öva,
öva………
Bokens ordning är en start i
medveten närvaro och acceptans och en fortsättning med
medkänsla och bekräftelse. Slut-

Titel: Om psykoser och psykosbehandling
Författare: Sonja Levander

patient och terapeut bjuder på
olika upplevelser och känslor,
medvetna som omedvetna,
under en lång tids samvaro.
För dem som har kontakt och
samtal med personer med
tyngre psykiatriska diagnoser
är boken att rekommendera,
kanske främst med tyngdpunkt
på fallbeskrivningarna. Förfat-

resultatet är, enligt författarna,
en verktygslåda med redskap för
goda relationer.
I ett kapitel i boken berörs
den fysiobiologiska aspekten på
vårt beteende och hormoners
betydelse tas upp. Stor vikt läggs
också vid den banbrytande upptäckten av spegelneuron och deras betydelse för hur vår sociala
hjärna fungerar. Allt kan vi dock
alltså inte lita på att vår kloka
hjärna kan sköta.
Boken ger många konkreta
tips, refererar vardagliga samtal
och möten och visar på hur man
kan göra och hur olika utfall mötet får utifrån vår förmåga att visa
empati och bekräftelse, eller med

andra ord; i vilken utsträckning vi
kan byta utsiktstorn med den vi
möter.
Författarna berör också destruktiva och nedbrytande relationer som leder till att självkänslan bryts ned, att det egna
utsiktstornet raseras. Boken
avslutas med ett kapitel om bekräftelseyoga.
Välskrivet och intressant är
mitt omdöme om denna bok
som äntligen tog in relationers
betydelse i KBT. Jag följer gärna
slutorden från författarna om
att lyssna, upptäcka, skratta och
aldrig sluta vara nyfiken!

Förlag: Mareld
Recensent: Hans Bergman

blem i en problemformulering
(i bokstavlig mening) och att
under behandlingsarbetet försöka sträva efter att använda
patientens egna ord i stället för
att omformulera det patienten
sagt känns både praktisk och
naturlig. Själva berättandet har
förstås också sitt terapeutiska
värde genom att ge ordet dess
självklara plats mellan diagnoser och mediciner, både som
bro till det psykotiska och till
verkligheten. Alla psykotiska
människor kan dock inte uttrycka vad de tänker och känner
och alla kan inte tillgodogöra
sig problemformulering, men
de finns de som vill försöka förstå vad som hänt och varför

det blev som det blev. Hur de
kan gå vidare och om möjligheterna till psykoterapi ägnas
ett särskilt kapitel.
Boken är inte bred i någon
mening. Dess verkliga styrka ligger nog i försöket att beskriva
psykosen som en process med
hjälp av kliniska exempel och
även om olika perspektiv vinklas
in så ligger fokus på bemötande
och på att varje människa är
unik och har sin egen historia.
För trots all bristande samlad
kunskap i ämnet så tror vi oss
idag åtminstone veta något om
vad psykotiska människor behöver, både allmänmänskligt och
professionellt, särskilt vad gäller
bemötande. Om psykoser och

psykosbehandling är därför både
en bra bok att börja med för den
som inte har någon förkunskap
samtidigt som den säkert kan
vara givande för personal som
arbetat länge inom psykiatrin.
Kanske kan man här hämta inspiration till nya tankar kring sitt
arbete.

Sonja Levander är leg.psykolog och psykoanalytiker. Hon
har en lång erfarenhet av arbete med psykotiska patienter,
både som psykolog och som
handledare.

Titel: Mitt psykiatriska liv
Författare: Johan Cullberg
Johan Cullberg är en del av
vår tids psykiatri. Han har lång
erfarenhet av kliniskt och vetenskapligt arbete. Han är
professor i ämnet. Det känns
som att han varit där för alltid, åtminstone för mig som
började mitt psykiatrisk liv i
början av 80-talet.
Böckerna; Kris och utveckling, Dynamisk psykiatri och på senare år Psykoser och Skaparkriser och
Gustaf Fröding och kärleken har satt tydliga avtryck i
den psykiatriska världen. Personligen lägger jag märke till
den ödmjuka framtoningen,
en känslighet och osäkerhet,
den intresserade medmänniskan och utstrålningen som
säger att det finns anledning
att tro på återhämtning. Det
finns hopp om bot och bättring. Hans bruna manchesterkavajer. Vänligheten. Det
finns något sympatiskt med
Johan Cullberg.
Boken börjar med en av
hans svåraste stunder, 21 år
gammal, mitt under läkarutbildningen kör han sin storebror Erland till Beckomberga
sinnessjukhus. Det blir en
behandling som inte liknar
någonting en människa ska
behöva vara med om. Det
är Lucianatten år 1956 och
familjens värld är inte sig lik.
Erland tvångsvårdas och far
illa. Läkaren informerar om
att han är sjuk i schizofreni.
Johan Cullberg skildrar familjens uppväxt och varför
han blev psykiater. Han delar
med sig av minnesbilder både
som maktlös anhörig och
med tiden potent aktör. Från
psykoanalys och psykoterapi
rör han sig mot socialpsykiatri som vill komma närmare
människors vardag. Det blir
en personlig berättelse om
barndomen, brodern, den
kände konstnären som drabbas av psykisk sjukdom, om
hur psykiatrin har utvecklats
från 1950-talet och framåt.
Erland är tidigt blyg och

Förlag: Natur & Kultur
Recensent: Christer Johansson
drar sig undan men kring tolvårsåldern sker en förändring
och han börjar ägna sig åt trollerikonster och kemiska experiment. Han visar musikaliska
talanger, tecknar i tusch och
ger prov på kreativitet.
Vi får följa pappas stora inflytande på familjen och mammas trötthet och frustration,
nedstämdhet. Intresset för
litteratur och kultur. Andliga
frågor. Vi får ta del av pappa
John som kom att bli biskop
i Västerås och mamma Eva,
syskonen Carin, Erland, Göran
och Staffan. I biskopsgården
fanns arton rum och dessutom
kapellet, kolkällaren och en
stor, skrämmande vind med
olika avdelningar och bjälkar i
taket. Och därtill en stor trädgård.

Studieåren skildras
Erlands måleriutbildning och
sammanbrott. Psykosvården på
1950-talet. Det är en smärtsam
och bisarr erfarenhet att finnas med när brodern tas om
hand på sjukhuset. Den enda
behandling man inte försökte
med Erland var lobotomi. På
Sidsjöns sjukhus i Sundsvall lobotomerades enligt en officiell
rapport de flesta nyinsjuknade
med schizofrenidiagnos under
1940-talet, många gånger med
ödesdigra följder.
På Beckomberga hade metoden kommit ur bruk, inte
minst sedan konstnären Sigrid
Hjertén några år tidigare avlidit i de omedelbara följderna
av lobotomi. Även hon hade
diagnosen schizofreni.
Erlands tillstånd försämrades.
Johan konstaterar att vad som
händer när en tidigare ”normal”
person blir psykiskt sjuk och
hur man lir frisk igen, det stod
det ingenting om i de psykiatriska läroböckerna. Det psykisk
friska och det sjuka var som två
världar utan samband. Många
patienter på somatiska avdelningar som Cullberg samtalade
med hade själva märkt att deras
kroppsliga besvär också hängde

samman med hur de hade det
i livet. Kriser påverkade ofta
den fysiska hälsan. Sambandet mellan kropp och själ var
tydligt och intressant.
Vi följer det ansträngda
förhållandet mellan föräldrarna. Mammans psykiatriska
vård och död i februari 1961.
Johans liv som psykiater. Här
finns inslag av passion och nyfikenhet.

Den psykiatriska
vårdens framfart
Han berättar om Nackaprojektet, behovet av psykosteam,
personer som Barbro Sandin, Stig Dagerman, August
Strindberg, Gustaf Fröding och
intresset för tidigt omhändertagande av nyinsjuknade.
Det är i det senare sammanhanget som jag delar
lunchbord med Johan Cullberg. Vi känner inte varandra
men jag har tagit mig friheten
att skicka honom ett försök
till manus som handlar om
en person som drabbats av
schizofreni. Vänligt svar har
inkommit. Han tackar för
förtroendet, kommer med
reflektioner, både uppmuntrande och kritiska. Tackar för
läsningen och önskar lycka till
i fortsättningen.
Så typiskt honom, tänker
jag. Här finns alltjämt en vänlighet. En tilltalande sådan.
Johan Cullberg skriver att
han följt många patienter allt
ifrån deras insjuknande och
genom åren framåt och kunnat se hur vissa blev friska och
till och med upplevde psykosen som en nyttig vändpunkt
för sina liv. Andra, och det var
majoriteten hade haft en lång
kamp med sin sårbarhet och
sig själva men så småningom
kommit till ett fungerande liv.
Det fanns också en grupp där
inåtvändheten och ett psykotiskt tänkande dominerade
och som krävde andras beskydd och stöd.
Vi återkommer till Erland,
femtio år efter det att han

togs in på Beckomberga sjukhus för sinnessjuka. Hur mycket av hans problem idag som
är sjukdom och vad som är en
behandlingsskada går inte att
säga. Trots allt har han ännu
kvar en personlig integritet
och värdighet. Likväl har han
som många andra i hans situation utnyttjats av parkbänkarnas alkoholister och farit illa
av detta. Sollentunalaget med
Christer Pettersson, känd från
Palmeutredningen i spetsen
var ett exempel.
Under senare år står Johan
själv för psykosmedicineringen för sin bror.
Han avslutar boken med att
återvända till den trosvärld han
växt upp i. Frågan om Guds
existens har följt honom under
i stort sett hela hans liv. Som
en ständigt pågående inre dialog, ett argumenterande eller
ett prövande. Finns Gud?
Han skildrar ett vardagsarbete där han läser av världen.
Avrundar med att med att
små, ibland nästan omärkliga
steg, det är vad utveckling
handlar om. Vare sig det gäller att komma tillbaka efter
ett psykiskt sammanbrott eller
att komna ur ett mönster som
präglats av inkompetens, bitterhet eller barndomsrädsla. Vi
har en stark, inbyggd förmåga
till växt och läkning inom oss,
precis som vid fysiska skador.
Johan Cullbergs synsätt och
erfarenhet av psykisk ohälsa
i familjen, hans uppträdande
inger trovärdighet och vilar på
respektfull och varmt mänsklig
grund.
Jag tycker om den. Och jag
läste med stort intresse hans
personliga skildring av hur det
blivit på det viset.

NOTISER

Reviderade riktlinjer för
stipendiemedel
1. Sökanden ska uppfylla kraven enligt stadgarna § 4 Medlemskap.
2. Sökandens ändamål ska vara i enlighet med stadgarna § 1 Ändamål.
3. Sökanden ska inkomma med en skriftlig ansökan före den planerade aktiviteten. Ansökan ska vara i brevform och innehålla
följande:
- namn, personnummer och adress,
- nuvarande anställningsförhållande,
- kort beskrivning av sitt verksamhetsområde och sina arbetsuppgifter,
- syfte och ändamål med stipendiet,
- specificerad kostnadsberäkning över vad bidraget avser att
användas till,
- uppgifter om och vilka andra bidrag eller stipendier man sökt
och eventuellt beviljats för detta ändamål,
- i vilken mån och omfattning arbetsgivaren stödjer den aktivitet
som stipendiet avser att användas till,
- i den mån det är aktuellt ska kopia på kursprogram/inbjudan
bifogas ansökan,
- förslag och plan på hur aktiviteten ska kunna återkopplas och
spridas till övriga medlemmar i form av en artikel/rapport för
publicering i Psyche.
4. Beviljade stipendiemedel som inte lösts ut inom 3 månader efter
att beslutet delgivits går inte att göra anspråk på.
5. Vid ej genomförd aktivitet ska erhållet belopp återbetalas.
6. Stipendier kan ej sökas för nationella och regionala aktiviteter
som är anordnade av PRF.
7. Styrelsen behandlar stipendieansökningar två gånger per år.
Ansökan ska vara styrelsens sekreterare tillhanda senast den
15/1 respektive den 15/8. Stipendieriktlinjerna publiceras i Psyche
varje år.

Aktuellt i Psykiatriska
Riksföreningen
PRF är på jakt
Vi skulle vilja komma i kontakt med en forskande psykiatrisjuksköterska som arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrin och/eller har sin forskningsinriktning
mot barn- och ungdomspsykiatri. Vi ska på sikt bilda ett
forskarnätverk tillsammans med SSF och vill ha en kanal
till och representation från detta område.
Om du är eller vet en sådan, kontakta:
christina.reslegard@jll.se eller 070-5191479
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Vad vill du läsa om i Psyche?
Vill du skriva det själv så att du är säker
på att det blir bra? Vill du ge oss i
redaktionen ett tips, en idé eller
ett uppslag? Vill du dela med dig av
dina dikter, noveller och betraktelser? Vill du att dina tankar ska nå ut
till kollegor och medmänniskor? Vad
det än är du vill – så kontakta Psyches
redaktion, vi kan hjälpa till!
Material mottages tacksamt (redigeringsrätt förbehålls) liksom
skrivande medarbetare.
Kontakta: hansbergman@telia.com eller
mikael.nilsson@lthalland.se

Dags att söka stipendium för år 2008
Styrelsen behandlar stipendieansökningar två gånger per år, i
januari och september. Ansökan ska vara styrelsen tillhanda
senast den 15 januari respektive 15 augusti.
Som medlem sedan minst ett år i PSYKIATRISKA RIKSFÖRENINGEN kan du söka
stipendium. Ändamålet ska vara att främja forskning, utveckling och utbildning
inom psykiatrisjuksköterskans område eller att främja psykiatrisjuksköterskans yrkesfunktion. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla namn, personnummer, adress
och för vilket ändamål stipendiet söks. Vidare ska ansökan innehålla en specificerad
kostnadsberäkning och om man sökt andra bidrag eller stipendier. Gäller det en kurs
ska kopia på kursprogrammet biläggas ansökan. Dessutom ska ansökan innehålla
förslag till spridning av inhämtade kunskaper, exempelvis artikel i Psyche, seminarium
eller bidrag till studiedagar. Vid ej genomförd aktivitet ska erhållet belopp återbetalas.
Stipendier kan inte sökas för av PSYKIATRISKA RIKSFÖRENINGEN anordnade kurser/
konferenser.
Välkommen med Din stipendieansökan!
Christina Reslegård
Silvanusvägen 37, 831 55 Östersund
e-post: christina.reslegard@jll.se

Aktuella konferenser 2008
Möjlighetens metoder
När: 31 mars-1 april 2008
Var: Stockholm
Info: www.socialpsykiatrisktforum.nu

Var: CCC, Karlstad
Info: www.sv.se/varmland

Psykoterapimässan
När: 10 -12 april 2008
Var: Stockholmsmässan, Älvsjö
Info: www.psykoterapimassan.se

International Nursing Research Conference
Facing the Challenge of Health Care Systems
in Transition
När: 30 juni-3 juli 2008
Var: Jerusalem, Israel
Info: www.internationalnursingconference.org

PRF:s årskonferens med tema: psykiatrisjuksköterskans yrkesroll då - nu - i framtiden
När: 24-25 april 2008
Var: Vadstena
Info: www.psykriks.se

EUROPEAN FESTIVAL OF PSYCHIATRIC NURSING
THE AGE OF DIALOGUE
När: 5-9 november 2008
Var: Malta
Info:www.horatio-web.eu

Psykiatrikonferens - ur ett nytänkande och
kunskapsvinnande perspektiv
När: 26 maj 2008

NOTISER

Överviktsmedel ska
inte ges vid depression
Accomplia (godkänt för behandling av fetma och
övervikt) ökar risken för att drabbas av depression.
Den europeiska läkemedelsmyndigheten, Emea, rekommenderar nu att läkemedlet kontraindiceras till
personer med depression eftersom uppföljningar
visar att det ofta förskrivs till deprimerade personer. Emea rekommenderar också att varningar
skärps så att personer som haft suicidtankar inte
får Accomplia.
Vårdfacket nr 9/2007

Nominera till PRF:s styrelse
Under 2008 avgår några ledamöter ur Psykiatriska
Riksföreningens styrelse. Vi behöver alltså nya namn
på sjuksköterskor som är beredda att lägga ner tid och
engagemang på att arbeta i en yrkesorganisation för
sjuksköterskor inom psykiatrisk vård och omsorg.
Arbetet är ideellt och ersätts i huvudsak med gemenskap och
påverkansmöjligheter. Vid eget intresse eller namnförslag kontakta valberedningens sammankallande Rose-Marie Björklund
tel 031-343 81 77 a, 031-55 52 95 h eller rose-marie.bjorklund@
vgregion.se
Psykiatriska Riksföreningen har lämnat ett yttrande som infogats
i Vårdförbundets remissvar gällande Socialstyrelsen regeringsuppdrag att utarbeta förslag till åtgärder för att förstärka den
psykosociala kompetensen i primärvården. Det slutliga förslaget
från Socialstyrelsen kan du läsa på deras hemsida. Tyvärr har man
inte lyft psykiatrisjuksköterskor som en lämplig yrkesgrupp för
att arbeta med psykosocialt patientarbete inom primärvården.
Socialstyrelsens förlag handlar till största delen om att anställa
och fortbilda psykologer och kuratorer. Sjuksköterskor nämns
i en parentes och då som behöriga till att bli psykoterapeuter.
Tråkigt, tycker vi, men arbetar vidare på att föra fram och lyfta
psykiatrisjuksköterskornas kompetens i olika sammanhang. Vårt
yttrande kan du läsa på vår hemsida www.psykriks.se

Upprop
Psykiatriska Riksföreningen och Svensk Sjuksköterskeförening vill komma i kontakt med forskande sjuksköterskor inom barn- och ungdomspsykiatrin. Vi har planer
på att bilda ett nätverk av forskande sjuksköterskor
under 2008 och behöver få representation från er
verksamhet. Maila namn och arbetsplats samt gärna
forskningsområde till christina.reslegard@jll.se
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Dagbok från en vecka på
Valla folkhögskola
Text: Hans Bergman

I grunden handlar det om patienters och anhörigas rätt till information från sjukvården. Diabetes- och
hjärtsjuksköterskor har sedan länge informerat patienter om symtom och behandling, lärt dem att ta hand om
sin sjukdom för att öka sitt välbefinnande och stöttat anhöriga för att kunna vara ett bra stöd i detta. Inom
psykiatrin kallas detta ofta för psykopedagogiska- eller psykoedukativa interventioner. Inte heller detta är nytt
och det har skrivits tidigare om det i Psyche, men eftersom bra saker är värda att upprepas tog jag dagboken
med mig när jag åkte Linköping på kurs i september. Det här blev min reseberättelse i dagboksform.
Dag 1 Måndag
Det är tidigt på morgonen då vi ses på Centralen,
min arbetskompis och jag. Idag ska vi åka på kurs
till Tina Orhagen i Linköping för att lära oss om
PPI (psykopedagogiska interventioner). Det är en
vacker höstdag och tåget rusar fram med snabba
ryck genom det sörmländska landskapet, Sveriges
trädgård. Ah, se där ligger kungens Stenhammar!
Genom fönstret beundrar vi höstens prakt och
min reskompis som kommer från ett land långt
härifrån kommenterar att han tycker att Sverige
är så rent och fräscht, och han har väl rätt, tänker
jag lite stolt. Väl framme i Linköping slänger vi oss
in i en taxi och kör ut på en åker. Här ligger Valla
folkhögskola, från början en gammal herrgård.
Skolan rymmer både nya och gamla byggnader
och den ligger tätt inpå Linköpings universitet.
Mellan husen finns en stor äppelträdgård. Här
ska vi bo en vecka på internat i små röda trähus,

18

PSYCHE 6 /2007

enkelt men bekvämt. Utanför mitt fönster betar
hästar! Det är vackert här.
Min dator fungerar inte. Det trådlösa nätverket räcker inte till mitt rum! Arrrg!!!
Jag är Internetberoende i bokstavlig mening
för jag har ju en tidning som ska ut nästa vecka,
tänker jag stressat. Ska man inte kunna koppla
upp sig var som helst nuförtiden?!
Vid ankomsten är det samling med fika och
introduktion. Skolans intendent berättar om
folkhögskolans historia i Sverige och hur det
fungerar att plugga på folkhögskola idag. Han
vänder sig till oss som psykiatripersonal och informerar om att folkhögskola kan vara ett bra
alternativ för en del av våra patienter då det ofta
finns möjlighet till individuell anpassning av studier, att folkhögskola kan vara ett sätt att få växa
i sin egen takt.

Det blir en lång dag och många tankar hinner infinna sig i mitt huvud innan dagen är till
ända. Hur kommer jag att kunna greppa allt
detta? Kommer jag att bli en bra psykopedagog?
På kvällen har Tina dukat upp med räkor och vin
i den gamla timrade gillestugan. Kursdeltagarna
kommer från hela Sverige och ganska snart har
vi blivit en grupp som har något gemensamt,
bara efter ett par timmar. Vi är ganska trötta på
kvällen och några av oss har rest långt, en del
har rest ända sen igår.

Tisdag
Upp tidigt, fryser och vädret är hemskt och grått
idag. Jag är jättetrött trots att jag la mig hur tidigt
som helst. Hur är det möjligt? Är det all lantluft?
Efter en härlig frukost i skolans matsal är det
dags att sätta igång på allvar. Idag är det ”ex-

pressed emotion” (EE)
på agendan, och det är
inte helt lätt! Jag trodde
att jag visste precis vad
EE var men där tog jag
fel! Burden of care, eller
merbelastning av anhöriga som det heter på
svenska gör att familjens känslomässiga klimat påverkas, vilket i sin
tur påverkar patientens
mående, och dessutom
i hög grad, vare sig det
är för mycket eller för
lite engagemang. På vilket sätt kommunicerar
personalen i vården sina
känslor ibland, tänker jag?
Idag kan jag koppla upp mig mot skolans trådlösa nätverk. Puhhh!
På eftermiddagen går jag och min kompis
till den nya Campushallen för att träna. Den är
läcker och superutrustad och presenningarna
har knappt kommit av på utsidan av byggnaden. Där är mest studenter från Linköpings
universitet, som för övrigt är ett av Sveriges
största. På kvällen promenerar vi till McDonald’s
vid motorvägen för att äta middag. Ja sådana
inslag måste också finnas, hur ska man annars
kunna uppskatta hemlagad mat.

Onsdag
Idag har skolans rättvisehandel öppet. Valla folkhögskola har ett internationellt kontaktnät och
säljer konsthantverk och ekologiska livsmedel i en
källarlokal. Vi hittar en färggrann barnstol i trä från
Sri Lanka som är slöjdad i form av en papegoja.
Åh, den är fin! Den ska vi ha i vårt väntrum när vi
får besök av barn. Allt börjar plötsligt falla på plats
lite bättre nu mot slutet av dagen och Tina ger
oss exempel på hur PPI kan användas. Vi tittar på
tryckta program till de patient- och anhörigutbildningar som genomförts runt om i landet genom
åren. När man jobbar med PPI har det en större
effekt om man även kan bifoga kompletterande
skriftligt material. Det finns massor av tryckt
material som kan användas i undervisningssyfte
och man behöver inte uppfinna allt själv (tänk
bara på apotekets små broschyrer), men en liten
folder med en kort beskrivning av sin verksamhet
är viktigt att kunna tillhandahålla. Den ska vara
enkel och tydlig med adress och telefonnummer.
Vädret är bättre idag och vi promenerar in till
Linköping via gamla Linköping som är ett slags
Skansen fast det bor folk där på riktigt. Väl nere

i stan börjar det regna. Vi hittar en trevlig pub
och beställer in stora hamburgare. Jag funderar
över var alla dessa engelska pubar kommer ifrån
och när det hände?

Torsdag
Idag är det barnens dag på kursen, alla de barn
till psykiskt sjuka föräldrar men också syskon,
små och stora. Vi lär oss om hur man kan prata
med barn och lär oss att man kan sammanfatta
vuxnas svårigheter med ”krångel”. Många tycker
att det känns läskigt och svårt att tala med barn
om psykiskt lidande men om man tänker på
att de redan vet och förstår, samtidigt som de
förstås inte gör det så känns det mödan värt att
försöka. Det är några från BUP med på kursen
och de ger sin syn på problemet, vilket känns
berikande. Vi pratar om att det ofta blir fel för
barn då de kommer till psykiatrin för att besöka
sina anhöriga. De blir lämnade utanför med sin
oro och sina fantasier då de inte blir insläppta
på akutavdelningarna. Vuxenpsykiatrin har ett
ansvar att se till att även barnens behov tillgodoses och det handlar inte bara om att anmäla
till socialtjänsten när vi vet att barn far illa. Tina
har dukat upp ett riktigt smörgåsbord med broschyrer och små skrifter, mindre böcker som alla
är lättlästa och kan användas av patienter, en del
riktar sig specifikt till barn. Vi får se en dansk film
där unga vuxna berättar om sin barndom och
alla säger de samma sak: Om någon bara sagt
något och brutit tystnaden, sagt att det inte var
deras fel att mamma eller pappa blev sjuk och
om någon bara hade tagit sig tid att informerat
dem om sjukdomssymtom och givit dem ett telefonnummer att ringa. På kvällen går vi ut och
äter en gemensam middag.

Kort om PPI
Psykopedagogiska interventioner eller psykoedukativa insatser handlar om att stödja patienter och anhöriga genom information och
psykosocial handledning för att öka kompetens
och autonomi. Utgångspunkterna är patientens
livssituation (funktionshinder och livsmål), närståendes livssituation (burden of care). PPI har
två inriktningar: En undervisande del och en
stödjande/handledande del. I den undervisande
delen handlar det om att ge information till
grupper eller enskilt. Informationen omfattar
diagnos, symtom och beteendeförändringar,
etiologi (kända orsaksfaktorer), stress-sårbarhetsmodellen, behandling och tidiga varningstecken.
I den stödjande/handledande delen handlar det
om att ge enskilt familjestöd för att stödja så
kallade coping-strategier. Här arbetar man med
diskussioner utifrån familjens erfarenheter, reflektioner över kunskap och dess betydelse, korta
rollspel och hemuppgifter. Förutom en lindrigare
sjukdomsbild och en högre social funktionsnivå
hos patienten så vet man att det för familjens del
innebär en minskad merbelastning och därmed en
minskad spänning i umgänget. Man vet också att
det minskar återfall vilket i sin tur innebär både
ett minskat lidande och sparande av vårdkostnader. Dessutom vet man av erfarenhet att familjer
behöver detta och att det nästan alltid tas emot
med stor tacksamhet, vilket förstås både känns
meningsfullt och roligt för vårdpersonalen.

Fredag
Avslutning och dags för hemresa. Alltid lika jobbigt att samla sig och både tänka på att få med
sig alla sina saker samtidigt som man ska försöka
fokusera på avslutningen av kursen. Resväskorna
står i klassrummet. Vi delar in oss i mindre grupper
för att försöka tänka ut hur vi ska gå vidare med
det vi lärt hemma i våra respektive verksamheter
på måndag. I min grupp har vi det ganska förspänt, alla våra arbetskamrater har redan gått
den här kursen innan oss. Jag tänker att man
får börja i liten skala, kanske en patientgrupp
om kost och motion. Efter lunch bär det i väg
till stationen med packning och nya kunskaper.
Trötta men belåtna sjunker vi ner i tågets kupé,
min kompis somnar på tåget och vaknar först
när vi rullar in mot centralen igen.

Tina Orhagen, medicine
doktor, fil kand, leg sjuksköterska

Fakta PPI
Är familjeinriktad professionell psykiatrisk
verksamhet med patienten i fokus
Är behovsanpassat
Är evidensbaserat
Är inte ideell (förenings-) verksamhet
Är inte anhörigstöd
Är inte familjeterapi
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Under pressläggningen av Psyche meddelas
att Åsa tragiskt och oväntat gått bort.
Hon lämnar ett stort tomrum i familjen och
bland vänner och arbetskamrater.

k
i
s
u
m

och
schizofreni

Under alla år jag arbetat inom psykiatrisk slutenvård har jag sjungit och spelat tillsammans med
patienterna. Jag har uppmuntrat patienterna att välja låtar, jag har sett aggressiva patienter lugna ner
sig och sitta ner i lugn och ro. En del patienter har gråtit. Vissa patienter som jag träffat flera år efter en
inläggning börjar prata om när vi sjöng och spelade, de kommer exakt ihåg vilka låtar vi sjöng.

T

ystlåtna patienter som drar sig undan söker upp mig på
avdelningen och frågar om jag inte kan sjunga och spela
igen. Vi har fått kontakt med varandra på ett mer jämlikt plan,
människa till människa inte enbart patient till sjuksköterska.
Jag har märkt att patientens förtroende har ökat och misstänksamheten har minskat.
Jag har mest arbetat inom psykosvården, men även en del
inom demensvården och jag har samlat på mig många positiva minnen från när vi musicerat tillsammans. När jag skulle
göra min C-uppsats var valet av ämne enkelt, jag ville ta reda
på hur mycket forskning det fanns angående musikens effekter på personer med schizofreni. Jag har sett så mycket positiva effekter och ville ta reda på om även forskningen visade
dessa resultat så att musikaktiviteter kunde användas som en
evidensbaserad omvårdnadsåtgärd i behandlingen av patienter med schizofreni. Min förhoppning var att inte bara spela
och sjunga när jag fick en stund över som ett roligt avbrott i
den traditionella behandlingen utan det skulle ingå i behandlingen likväl som t.ex. läkemedel gör.
20

PSYCHE 6 /2007

SBU har i Evidensbaserad omvårdnad: vid behandling av personer med schizofreni endast granskat en forskningsstudie
från 1994 där patienter med residualschizofreni fick delta i
olika sorters musikaktiviteter. Forskningsresultatet visade att
patienternas negativa symtom förbättrades. Även läkemedelsdoserna sänktes i jämförelse med kontrollgruppen. Jag ville
genom litteraturstudie se om det fanns ytterligare forskning
och aktuellare forskning inom området. Det var inte så lätt
att hitta vetenskapliga artiklar, men tillslut hade jag granskat
åtta stycken. Jag tyckte det var märkligt att det fanns så lite
forskat inom området eftersom alla studier visade på så pass
positiva resultat och att musik inte har några biverkningar och
är en förhållandevis billig behandling.
Musikens effekter på symtom
Musik och musikterapi minskade symtomen vid schizofreni,
det visade resultatet i samtliga studier. Samtliga negativa
symtom förbättrades efter deltagande i musikterapi vid residualschizofreni. Patientens intresse för omgivningen ökade och

Illustration: Jonas Rahm

förmågan att kommunicera förbättrades. De drog
sig inte undan lika mycket som tidigare och symtom
såsom tidigare känslomässig isolering och flacka
affekter förbättrades. Patientens medvetenhet om
sina känslor ökade, de uttryckte själva en förbättring
i förmågan att uttrycka känslor efter deltagande i
musikterapi. De övergripande symtomen och funktionsproblem som ingår vid schizofreni visade på en
förbättring av både positiva och negativa symtom.
Den positiva effekten efter deltagande i musikte-

rapin tycktes inte vara bestående, effekten avtog
visade en uppföljande studie som gjordes efter fyra
månader. Patienterna fick även minskat behov av
läkemedel och doserna sänktes. En förbättring av
kognitiva funktioner sågs, tiden det tog att lösa
en uppgift förkortades efter att patienten lyssnat
på musik. Vid upprymd och stimulerande musik
visade patienten något högre prestationsnivå än när
sorgsen eller avslappnande musik spelades.
En grupp bestående av 198 patienter fick välja

olika musiktekniker såsom trummor, musiklek i
form av musikbingo, textanalys, att skriva sånger
samt att lyssna på musik. Patienterna skattade sina
egna symtom. De upplevde att symtomen avtog,
det var den omedelbara effekten efter att de lyssnat på musik, däremot noterade de en viss ökning
av symtom efter att de analyserat sångtexter. Den
teknik som bidrog till den högsta positiva effekten var olika musiklekar t.ex. musikbingo, den näst
högsta positiva effekten noterades efter att paPSYCHE 6 /2007
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tienterna lyssnat på musik. När patienterna fick
svara på frågan om de trodde sig ha en psykisk
sjukdom svarade 77 patienter ja, 56 patienter
svarade nej och 52 patienter svarade inte alls
på frågan. Samma fråga ställdes både före och
efter musikterapi och svaren blev så gott som
oförändrade. Däremot minskade patienternas
paranoida idéer och de upplevde sig mindre
fientliga. De såg sig själva som förbättrade på
olika sätt, de uttryckte att det fysiska tillståndet
förbättrades och att ångesten minskade. Det
tvångsmässiga beteendet samt deras emotionella känslighet minskade. Fobier avtog också
enligt patienternas egen självskattning.

patienter med diagnosen residualschizofreni,
ett sömnschema fördes av sjuksköterskorna på
kliniken och resultatet visade ingen nämnvärd
skillnad före och efter en månads musikterapi, i
jämförelse med en kontrollgrupp.
Musikens effekter i kontakten mellan
människor
– terapeutisk allians
Det visade sig att en positiv syn på terapeuten
gjorde att patienterna kände sig tillfredställda
och nöjda med deltagandet i musikterapi. Patienterna uttryckte att de fick hjälp och vägledning av terapeuten. I en kvalitativ studie där

”Patienterna kände sig stärkta av musikterapin och
upplevde sig hjälpta känslomässigt, deras förmåga att
strukturera sin inre värld av erfarenheter ökade.”
Musikens effekter på livskvalitet
Effekter på livskvaliteten visade sig i flera studier. Patienterna fick en ökad livskvalitet av
musikterapi, de kände sig mer välmående och
glädjen och tillfredställelsen ökade. Patienterna
kände sig stärkta av musikterapin och upplevde
sig hjälpta känslomässigt, deras förmåga att
strukturera sin inre värld av erfarenheter ökade.
Patienterna pekade på ett flertal läkande faktorer som musikterapin gav, såsom en känsla av
sammanhang och en förståelse av samband. De
upplevde att de förbättrade sin grundläggande
psykiska personlighet samt sin förmåga att planera sina vardagliga aktiviteter. De patienter som
deltog i musikterapi ökade sin livskvalitet, men
ökningen visade sig inte vara helt bestående
när patienterna följdes upp efter fyra månader.
Patienterna upplevde att musiken hade läkande
krafter, såsom ökad självinsikt och förståelse, de
värderade sina kunskaper om hälsan högre samt
den upplevda förmågan av att hantera sin ilska
förbättrades, även deras förmåga att hantera
stress upplevdes som förbättrad.
Patienterna uttryckte att de tyckte om musikterapi och de upplevde sin situation på sjukhuset
som förbättrad efter deltagande i musikterapi, de
patienter som var inneliggande tyckte att musikterapi var en välkommen förändring från vanliga
rutiner. Patienternas attityd till den psykiatriska
vården förbättrades, deras tillförsikt ökade och
de medgav i ökad grad sitt personliga behov av
psykiatrisk hjälp. Patienternas tolerans gentemot
att förknippas med psykisk sjukdom förbättrades, även deras insikter ökade angående vilka
psykiatriska hjälpbehov de hade. Patienternas
motivation ökade efter deltagande i musikterapi. I den studien observerades även sömnen hos
22
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patienterna deltog i musikterapi under 6 månader visade det sig att en positiv relation till terapeuten var betydelsefull. Patienterna uppskattade att terapeuten var en varm, omsorgsfull,
kompetent och skicklig person och patienterna
kände sig trygga i terapeutens sällskap. Vidare
upplevde patienterna att terapeuten lyssnade
och förstod deras innersta känslor och att det
verkade som om terapeuten tyckte om dem.
Patienterna upplevde även att terapeuten respekterade dem som självständiga individer som
kunde ta ansvar för sina egna liv. Patienterna
kände ett eget ansvarskännande vid deltagandet
av musikterapin, deras egen målorientering och
ansträngning att arbeta för en lösning av sina
problem värderades högt av deltagarna själva.
De svar patienterna gav visade på en önskan att
få mer individuell tid att få vara ensamma med
terapeuten. Endast en patient i studien noterade
att han inte var nöjd med själva musikterapin
men det han noterade som positivt och mest
betydelsefullt var att terapeuten förmedlade en
uppfattning om att han hade en egen förmåga
till förbättring.
– relationen med medpatienter
Den subjektiva känslan av att delta i en grupp
visade sig som något positivt. I en kvalitativ studie användes en speciell teknik där patienterna
lyssnade på musik i grupp under avslappning
med ledning av en terapeut, därefter ägde
samtal rum. Patienterna var nöjda med kombinationen av samtal och musik men vissa tyckte
att musikdelen varade för kort tid. Patienterna
upplevde att musiken hjälpte dem att bli mer
medvetna om sina känslor. Känslan av att tillhöra en grupp betonades som viktig, de upplevde

det positivt och stödjande att vara tillsammans
med andra, både att prata om sig själva och sina
problem i grupp och att lyssna på andras erfarenheter. Patienterna betonade även att det var
viktigt med den ökande erfarenheten att delta
i en grupp och att tryggheten i gruppen ökade
efter hand. Det patienterna kände att de hade
lärt sig mest av och som de hade mest nytta av
var samtal om viktiga mellanmänskliga relationer. Patienterna ökade även sin förmåga att vara
öppna angående sina egna personliga problem
i mellanmänskliga relationer och deras förmåga
att starta upp en konversation förbättrades. Däremot påvisades en tillfällig ökning av ängslan
för publiken vid karaokesång i jämförelse med
vanlig sång efter 3 veckor, men efter 6 veckors
karaokesång sågs inte längre någon skillnad av
ängslan för publiken i jämförelse med vanlig
sång. Undersökningen visade även att patienter
med generell oro, social fobi och nedstämdhet
svarade bättre på terapin i jämförelse med de
patienter som hade mindre av dessa problem.
Musik i vården
När patienter med schizofreni drar sig undan
och inte vill kommunicera eller har bristande
förmåga att kommunicera kan musik vara språket
som skapar kontakt mellan människor. Musiken
leder även till att en terapeutisk omvårdnadsallians uppstår så att patienten återhämtar sig i
sin sjukdom. När patientens kontakt med sin
omgivning är bristfällig och traditionell behandling misslyckats, kan musiken hjälpa till att bygga
en god terapeutisk allians. Ett betydande antal
patienter med schizofreni vill varken ha läkemedel
eller hjälp av psykiatrin, de lever i ett utanförskap,
men de har en längtan att leva i gemenskap. De
har i vissa fall inte tillräcklig förmåga att skapa
kontakter med andra människor utan de drar
sig undan, då kan musik var ett sätt att nå dessa
patienter. Det tycks vara så att i vilken form av
musik vi än använder har det en positiv effekt
för patienter med schizofreni. Vårdpersonal kan
sjunga och spela tillsammans med patienterna i
grupp eller individuellt. Patienterna kan ha tillgång till instrument och musikrum där de kan
spela, sjunga och lyssna på musik enskilt eller
tillsammans med personal eller medpatienter.
Att organisera avslappning till musik i grupp
eller individuellt kan göras med enkla medel.
Inom vården kan vi även utöka samarbetet med
utbildade musikterapeuter. Det är viktigt med
spridning av kunskap om musikens betydande
effekter så att alla patienter får chans att ta del
av behandling med hjälp av musik. Det råder stor
brist på forskning inom området och det är viktigt
att den ökar även i Sverige. Mer forskning behövs
samt mer kontakt mellan forskningsresultat och
klinisk verksamhet.

Horatio:
European Festival of
Psychiatric Nursing
The age of dialogue
Wed 5th - Sun 9th Nov 08
Corinthia San Gorg Hotel,
St George’s Bay,
Malta

Call for Abstracts
Conference Theme
The theme of this unique
event is the dialogue that
takes place between
psychiatric nurses, in their
own clinical areas, across
cities and towns, national and
international borders. The
aim is to share their
experiences, helping each
other to develop their
understanding of their work
and supporting each other in
their professional endeavours.

The Scientific Committee of the Horatio European Expert Panel
invites abstract submissions from all psychiatric nurses and/or
related health disciplines who are interested in sharing their
experiences, skill & knowledge with a large audience of their peers
from around the world. Please see reverse for submission details
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Posttidning B
Psyche
c/o Ingvarsson
Östersjövägen 282
295 91 Bromölla
www.psykriks.se

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning
återsänds försändelsen
med nya adressen
tydligt påskriven

Psykiatriska Riksföreningens styrelse önskar alla
medlemmar och läsare en

GodJul och
Gott nytt år

19–20 februari 2008 i Victoriahallen på Stockholmsmässan

Hur mår din personal? Hur mår dina klienter
och patienter? Hur mår barnen i din skola?
Välkommen till fackmässan Psykisk Hälsa – vårens viktigaste mötesplats för dig som arbetar med personalfrågor,
barn och ungdomar eller har andra människovårdande arbetsuppgifter. Till exempel socialchefer, socialsekreterare, biståndshandläggare, kuratorer, skolpersonal, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och personalchefer.

Under två spännande dagar belyser vi högaktuella ämnen inom tre temaspår:

Barn & Ungdom | Hantera livet | Arbetslivet
Här hittar du verktyg, argument, exempel, inspiration, kunskap, erfarenheter och personliga kontak ter för
att bygga ett friskare Sverige. Några av dem du träffar är Maria Larsson folkhälsominister, Anders Milton f d
psykiatrisamordnare, PO Sjöblom, psykiatri koordinator, socialdepartementet, Lena Nevander Friström,
socionom och leg psykoterapeut och Thomas Danielsson, beteendevetare, inspiratör och författare.
Du anmäler dig enkelt och hittar mer information på www.psykiskhalsamassan.se
Eller kontakta Maria Cederlöf, projektledare NIDAB Networking, på 08-55 80 37 06.
Entré: Mässa + alla seminarier 600 kr för en dag eller 995 kr för två dagar.
NIDAB Networking i samarbete med:

