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LEDARE

Ordförande har ordet:
Sommaren lider mot sitt slut, en sommar som bjudit på hiskeliga regnmängder och besvärande torka i ett avlångt
land som hukar under klimathotet! Snö i Härjedalen i slutet av juli tycker jag personligen är bortom den acceptabla
gränsen men vad gör man? förutom att försöka göra sin lilla del, gällande just klimatet.
En polisman dödades i Nyköping under början av sommaren i samband med ett ingripande mot en psykiskt sjuk
man. Händelsen är naturligtvis tragisk och har fått ett stort utrymme i media. Inget fel med det - jag tänker på en
annan sak. alla poliser i hela Sverige höll en tyst minut för den dödade polismannen. En hel yrkeskår hedrade och
högtidlighöll honom. Två psykiatrisjuksköterskor har dödats i sitt arbete under året men jag undrar om yrkeskåren
hållit en tyst minut som en gemensam aktion. Minnet av våra kollegor har säkert uppmärksammats på deras respektive arbetsplatser och bland deras arbetskamrater men som en angelägenhet för hela yrkeskåren… Nej jag tror
inte det.
Jag vill inte fästa för stor betydelse vid manifestationer men tänker ändå på begrepp som kåranda, gemenskap och
tillhörighet. Vi är inte så bra på det. Åtminstone kan man uppfatta att andra är bättre!
Under sommaren har det ”rasat” en debatt i världen och Europa angående ett dataspel. Spelet heter Manhunt 2
och var tänkt att lanseras under senare delen av sommaren. Spelets innehåll är i korthet att en psykiskt sjuk person
rymmer från sjukhuset där han vårdas och därefter börjar mörda människor. Många grupper har protesterat och
lanseringen är stoppad. Spelet har dragits tillbaka och innehållet ska ”göras om”. Det verkar inte som om spelet
släpps någonstans i världen. Det är vi glada för. De som lider av psykisk ohälsa behöver verkligen inte ett dataspel
som fokuserar på våldsaspekter och som roar genom mord! det gagnar inte heller de psykiatriska vårdarbetarna.
Man ska dock inte tro att det framstod som självklart att spelets innehåll var olämpligt. Speltillverkarna och censurmyndigheterna hamnade istället i en diskussion/konflikt kring om det skulle vara nödvändigt med en åldersgräns
eller inte. Vid absolut krav på åldersgräns valde tillverkarna att dra tillbaka spelet. Bra så!
När du läser detta har den Nordiska kongressen för psykiatrisjuksköterskor precis ägt rum och kanske har vi träffats
där. Om inte så lovar redaktionen att återkomma med rapportering i nästa nummer av Psyche.
Christina Reslegård
ordförande i Psykiatriska Riksföreningen

Psykiatriska Riksföreningens styrelse är redan i full färd med att förbereda vår egen årskonferens 2008 som
preliminärt kommer att äga rum i april, ” någonstans i Sverige”. Vi planerar ett spännande evenemang
med fokus på vår yrkesroll. Missa inte det! Program kommer som vanligt i nr 6.
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NOTIS E R

Aktuella konferenser
Hälsofrämjande i praktiken

ACT - Acceptance and Commitment Therapy

När: 13-14 september 2007

När: 6-7 november 2007

Var: Stockholm

Var: Stockholm

Info: www.swenurse.se

Info: www.cku.se

Bistånd och stöd till psykiskt sjuka och
funktionshindrade

PRF:s seminarium om demenssjukdom

När: 24-25 september 2007
Var: Stockholm
Info: www.cku.se

När: 16 november 2007
Var: Halmstad
Info: www.psykriks.se
Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Nattarbete inom vården

När: 20-21 november 2007

När: 24-25 september 2007
Var: Stockholm
Info: www.iqpc.se

Var: Stockholm

Hopp, mod och oanade möjligheter - ett barnoch ungdomspsykiatriskt perspektiv

När: 1 oktober 2007
Var: Stockholm
Info: www.mareld.se
Nattarbete inom vården

När: 24-25 september 2007
Var: Stockholm
Info: www.iqpc.se

Info: www.iqpc.se
Verksamhetsförlagd utbildning i högskolans
vårdutbildningar
När: 20- 21 november 2007
Var: Jönköping
Info: www.swenurse.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

På Väg
När: 23-24 oktober 2007
Var: Ronneby
Info: www.ehl.nu
5th European Congress on Violence
in Clinical Psychiatry
När: 25-27 oktober 2007
Var: Amsterdam, the Netherlands
Info: www.oudconsultancy.nl/violenceadam/viol

Dåligt väder i juli gör att förskrivningen av
antidepressiva läkemedel ökar
Studien som presenteras i senaste numret av Journal of Environmental Psychology
har jämfört Sveriges medeltemperatur under årets alla månader mellan 1991 och
1998 med Apotekets försäljning av SSRI-preparat.
Ju lägre medeltemperatur i juli, desto mer steg
försäljningen, ett samband som inte fanns för
årets övriga månader.
- Vi tror inte att det är vädret i sig som gör människor deprimerade. Snarare handlar det om

att det dåliga sommarvädret hindrar människor
som redan tidigare lider av kronisk stress att
återhämta sig tillräckligt, säger Terry Hartvig,
som tillsammans med amerikanska kollegor genomfört studien.
		
Dagens Nyheter 30 juli 2007

Enighet om garanti för
psykiatrisk vård av unga
Regeringe och Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL, är nu överens om att
införa en särskild vårdgaranti. Garantin
ska vara genomförd senast 2009.
Överenskommelsen innebär att besök inom
specialiserad barn- och ungdomspsykiatri
ska erbjudas inom trettio dagar efter det
att beslut om remiss fattats. Behandling eller fördjupad utredning ska erbjudas inom
ytterligare trettio dagar. Införandet kan ske
stegvis. Antigen får vissa utsatt grupper del
av garantin tidigare än andra eller så kapas
dagens garantitid på nittio dagar stegvis
till trettio dagar. SKL ska nu kartlägga var
de största behoven finns, bedöma hur
tillgängligheten ska förbättras och skapa
enhetliga medicinska indikationer för alla
landsting för när och hur olika tillstånd
ska behandlas.
Dagens Medicin nr 25-32/2007

Inget vetenskapligt stöd
för ljusterapi
En rapport från SBU visar att det inte
finns någon evidens för att ljusterapi
fungerar som behandlingsmetod vid
årstidsbunden depression. SBU har på
Socialstyrelsens uppdrag uppdaterat
sin rapport i ämnet från 2004 men
inte heller nu, efter två metaanalyser
och ett flertal nya studier kan någon
evidens konstateras.
Dock konstateras i rapporten att de nya
studiernas resultat i princip inte direkt kan
överföras till svenska förhållanden då de
flesta patienter i Sverige behandlas i så
kallade ljusrum medan studierna är gjorda
på ”ljusboxar”. Dessa förekommer också i
Sverige men alltså i mindre omfattning.
Under hösten 2007 startar en större utvärdering av depressionsbehandling i ljusrum
underledning av professor Jerker Hetta
på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Han hoppas kunna rekrytera 600
patienter till studien och menar att det
dominerande intrycket hos patienter som
fått ljusterapi är att det fungerar.
		
Dagens Medicin nr 24/2007

Annons SQL_Simon_vä

Bien Camino!
Det är hälsningsfrasen pilgrimer emellan. Även bybefolkningen och andra personer
efter vägen uppmärksammar oss som vandrar pilgrimsleden, Caminon, mot
Santiago de Compostela i norra Spanien. Det betyder ”ha en bra vandring” Som
pilgrimsvandrare blir man hela tiden mött med respekt, till och med gatuarbetarna
som står med sina hackor stannar till lite i sitt arbete och hälsar. Jag får känslan av att
folket som bor utefter leden anser att vi som vandrar gör en hedervärd insatts.
Text & Bild: Mikael Nilsson

Aktikelförfattaren Mikael Nilsson på sin Pilgrimsvandring mot Santiago de Compostella
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Så här tidigt på våren är det fortfarande glest
mellan vandrarna. Kanske minskar intresset ifrån
folket i trakten i takt med att vandrarnas antal
ökar. Under sommarmånaderna är det betydligt
fl er som ger sig ut på pilgrimsvandring. Det
uppskattas att cirka 80 000 personer lämnar
sitt vardagsliv varje år för att gå hela eller delar
av Caminon.
Varför ger sig så många ut på pilgrimsvandring och varför är trenden ständigt växande?
Svaren är många men det finns några huvudgrupper av anledningar och en av dem är att
man vandrar av religiösa skäl. Man vill gå fram
till katedralen i Santiago för att komma nära
aposteln Jakobs reliker som lär finnas där i ett
skrin. Detta var ju också skälet till att den franske
biskopen Gottskalk en gång för mer än tusen år
sedan började ta sig de 90 milen till platsen. Han
fick fler och fler efterföljare. Nu var det nog så
att biskopen inte gick själv utan blev buren hela
vägen. Han hade också andra som tog hand om
hans packning. Biskop Gottskalk har i alla fall
äran av att ha inlett pilgrimsvandringen till Santiago de Compostela.
Ett annat skäl är att man vill göra en idrottsinsatts, en prestation värd namnet. Det är i regel den gruppen som går i ett rasande tempo
och har på förhand bestämt hur många dagar
de skall gå leden på. Ofta är det unga män som
skyndsamt genomför sin pilgrimsvandring.

Den allra vanligaste orsaken är nog trots allt
att man vill göra något annorlunda på sin ledighet, ta det lugnt, tänka och bättre komma i kontakt med sig själv och kanske den eller de som
man valt att vandra med. Sedan behöver det ju
inte utesluta att det finns ingredienser av andra
motiv också i beslutet att företa sig en längre
vandring.
Att vandra som pilgrim är något människan
gjort sedan mycket lång tid tillbaka. Alla de
stora religionerna har haft pilgrimsvandring som
en viktig del i utövandet. Islams viktigaste vallfärdsmål är Mecka dit varje troende bör ta sig
minst en gång i livet. Hinduismen har flera mål
varav Varnasis flodstrand vid Ganges, där man
kan rena sin själ, är en av de mer kända. Buddhisterna färdas i stora skaror till Bodgaya i Indien
till det träd under vilket Buddha ska ha suttit då
han fick sin uppenbarelse. Kristendomen har tre
stora pilgrimsmål; Rom, Jerusalem och då Santiago de Compostela i Spanien. Men det finns
också pilgrimsmål i de nordiska länderna och de
mest kända är Nidarosdomen i Trondheim och
klostret i Vadstena.
Vi lever i en stressad värld där psykisk ohälsa
ökar. Det är så mycket vi skall hinna med och
sätta oss in i och kraven både inifrån oss själva
och utifrån tenderar att öka. Vi skall engagera
oss i PPM-fonder, el-leverantörer och kunna
klara av att installera allt fler nya tekniska pry-

Pilgrimseden går igenom många små pitoreska byar, ibland bara bestående av några få hus och en kyrka.

lar som mobiltelefoner, video och kameror. Kort
sagt; många av oss lider av teknostress. Ytligheten har brett ut sig via all lätt- tillgänglighet
vad det gäller TV-program som dokusåpor och
även via datorer. Man behöver inte träffa sina
vänner i verkliga livet utan det kan man göra via
nätet eller titta på någon annan som engagerar
sig i något till exempel någon såpa eller i något
idrottssammanhang. Många har valt bostadsort
utefter sina möjligheter att få det arbetet man
är utbildad till och riskerar på så sätt att komma
långt ifrån sina närmaste. Sedan så är det ju påfallande många som inte rör på sig, som använder bilen vid även korta förflyttningar. Dom flesta
arbeten idag kräver mycket och många känner
sig stressade och otillräckliga på sina jobb och
mår därför inte bra. Därtill så har många tröttnat
på solstolen och drinkarna på turistorter som ser
i stort sett lika dana ut var i världen man än befinner sig. Därför finns det ett behov av att göra
någonting själv som till exempel att vandra och
att komma i bättre kontakt med sitt inre och den
som vandrar en längre sträcka möter sig själv
ovillkorligen.

Stressen försvinner efter en tid, informationsbruset lägger sig. Det finns inte så mycket annat
att göra under en pilgrimsvandring än att tänka
och att prata med den eller de man går med eller
tillfälliga medvandrare. Man får också ett fantastiskt bra tillfälle att komma i kontakt med den
omgivande naturen som i det här fallet också är
väldigt vacker och rogivande.
Är man som jag helt okunnig i spanska språket så har man inte heller någon glädje av de
TV-program som sänds på hotell och vandrarhem och som alltid är dubbade. Inte heller tidningar kräver uppmärksamhet. Uppbrottet från
det vanliga vardagslivet och att man lägger sin
energi på vandringen gör att det inre livet öppnar sig lättare. Det blir en slags meditation som
leder till inre ro och stillhet vilket är i högsta grad
behövligt för många av oss rastlösa nutidsmänniskor.
Man får tid att reflektera över i sitt eget liv.
Det är så befriat från mycket av de krav som
omger oss då man vandrar. Det är så enkelt att
bara gå och man behöver inte tänka på allt det
vanliga och därför kommer tankarna från djupet

fram lättare. Att vandra under en längre tid blir
på sätt en vandring på både det inre och yttre
planet. Skillnaden mellan en pilgrimsvandring
och en vanlig vandring är just att man har ett
andligt mål, detta går att byta ut till ett själsligt
mål där man kan lyssna inåt och där känslan av
att vara här och nu blir påtaglig. Man kan under
vandringen bli medvetet närvarande genom att
tänka, känna utifrån sig själv och det är det vi
nuförtiden kallar för mindfulness.
Jag tror att alla pilgrimsvandrare oavsett religion eller tidsepok har ungefär samma målsättning med sitt vandrande. Nämligen att vända sig
inåt och lära känna sig själv. Sedan kan det vara
via någon Gud eller via sina vandringskamrater
eller bara genom sina egna tankar.
Det har med tiden uppstått flera olika pilgrimsvägar till Santiago de Compostela. Staden
är belägen i Spaniens nordvästra hörn, ca 8 mil
in i landet, i Galicien. Det finns en led som börjar i Portugal, en annan som går efter Spaniens
nordkust. Den klassiska vandringsleden och den
mest använda börjar i den franska orten Le Puy
i Pyrenéerna. Ifrån bergen så slingrar den sig
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igenom Spaniens inland till slutdestinationen.
Denna pilgrimsled kallas därför den Franska leden eller Jakobsvägen efter aposteln. På spanska blir Jakob Tiago och den helige Jakob blir
då Santiago. Det vanligaste namnet på denna
vandringsled är dock El Camino.
Det finns tre sätt som är godkända av katolska kyrkan att färdas på leden. Man kan göra
det på en hästrygg, det går bra att cykla och att
vandra. Det senaste sätter är i särklass vanligast
men fler och fler har börjat cykla leden. Man färdas då mer på vanliga vägar med annan trafik
men ibland också på samma led som vandrarna
använder.
Det är inte bara sig själv och sina egna tankar
man möter under en pilgrimsvandring. Det är
också ett bra tillfälle att ta del av del av andra
personers erfarenheter. På härbärgena och pen-

Universitet. Glad och pigg hälsar han på sina
nordiska grannar och pratar en stund innan han
försvinner iväg.
På ett härbärge sitter unga Hanna från Vancouver i Kanada och skriver dagbok. Hon har
bestämt sig för att cykla den norra leden själv
för att tänka över sitt liv, skall hon bo i Europa
eller i Kanada? Hon har studerat i London en tid
nu. Hon tycker att den norra leden varit alltför
backig och att det varit för få pilgrimer på den
så hon har känt sig ensam och är nu pratglad
när hon kommit till ett ställe med mycket andra
pilgrimer att byta tankar och erfarenheter med.
Men var är svenskarna? Det är nog så att Pilgrimsvandring slagit igenom i större utsträckning i de flesta andra europeiska länder och även
i Norge och Danmark än i Sverige. Flera erfarna
vandrare säger att de inte tidigare mött någon

”Det är inte bara sig själv och sina
egna tankar man möter under en
pilgrimsvandring. Det är också ett
bra tillfälle att ta del av del av andra
personers erfarenheter”
sionaten som finns med jämna mellanrum efter
vägen träffas folk från olika delar av världen och
byter erfarenheter på kvällarna. Den gemensamma faktorn man har är just att man är ute
och vandrar på samma led. Vandringslivet är så
påtagligt och de flesta är så inne i detta att samtalsämnena handlar just om de olika erfarenheterna man har av att gå på Caminon.
En del är vandringsveteraner som till exempel
Pieter från Tyskland. Han säger att han nu går
leden för tionde gången och livfullt berättar han
om sina olika erfarenheter och äventyr han varit
med om. Han nämner också att han började gå
tillsammans med sin fru men att de nu efter 40
år skilt sig och huvudorsaken som han nämner
till detta är att de hade svårt att gå i samma takt
då de vandrade pilgrimsleden.
Vi träffar också Ole från Oslo som har en
norsk flagga på ryggsäcken och som givetvis går
i rask takt. Han försöker hinna med sin pilgrimsvandring mellan två tentor som han har på Oslo
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svensk men väl från våra grannländer med undantag av Finland. Men visst har en del svenskar
tidigare vandrat Jakobsvägen, bland de kändare
personerna så har skådespelaren Krister Henriksson och TV-personligheten Agneta Sjödin gått
leden. Hon har också skrivit en bok som heter
”En kvinnas resa” som handlar om huvudpersonen Marias inre och yttre resa, om möten med
olika personer som hon träffar på under vandringen. Huvudpersonen kommer också i kontakt
med sådana minnen som hon förträngt djupt in
i sitt innersta.
Historiskt sett så gick också den heliga Birgitta
med sin make Ulf hela vägen till Santiago de
Compostela från Sverige och då hade de kanske 200 mil hemifrån till staden där själva leden
började. Sedan skulle man hem igen. De hann
verkligen tänka igenom sitt liv och sin situation
antar jag. I det perspektivet så verkar den egna
vandringen lite fjuttig men vi startade i alla fall
den 1 april 2007 i den lilla byn O Cebreira ca 16

mil från slutmålet. Till och från Santiago tar man
sig lättast med flyg och billighetsbolaget Ryan
Air åker hit både från Hannover och London och
till de orterna är det enkelt att ta sig med flyg
från Sverige.
Då vi närmade oss O Cebreira steg vägen uppåt och vi blev lite oroliga då vi tittade ut genom
bilfönstret och upptäckte 3 decimeter snö och
vinande vindar. Vi hade tänkt möta våren i Spanien och därför lämnat vinterkläderna hemma.
Nu var vi nog inte de första som gjorde denna
erfarenhet så byns enda butik var välförsedd
med varma kläder i form av jackor, överdragsbyxor, vantar m.m.
Vandringen började således i kyla och det gick
nedför under långa partier. Efter några timmar
så försvann snön men kylan kvarstod ett tag till.
Utefter leden så finns det fik och enklare restauranger placerats med en sådan regelbundenhet
att man knappast behöver planera sina måltider
närmare. Men något att dricka och lite frukt som
färdkost är nödvändigt att ha då man behöver
en paus.
Ibland så ser man inte någon annan vandrare
på ett bra tag. Men rätt vad det är så kommer
det en grupp människor bakom pratandes eller
sjungandes, andra vandrar helt tysta för sig själva, filosoferande. Alla hälsar ändå, Bien Camino!
Ibland går man själv ifatt någon som vandrar
sakta och efter ett tag så börjar man känna igen
folk på serveringar och övernattningsställe. Det
är de som håller ungefär samma tempo i sin
vandring som man själv. Andra snabbvandrare
ser man bara en gång när de svischar förbi mot
sitt mål. Ett fåtal vandrar i motsatt riktning och
har då redan besökt katedralen i Santiago och
vandrar nu hem igen. Det var ju så pilgrimerna
var tvungna att göra för i tiden innan våra moderna kommunikationsmedel utvecklats. Pilgrimerna färdades då i grupper, ofta med beväpnade riddare vid sidan. Risken för överfall från
rövare var inte obetydlig. Pilgrimer var ett attraktivt offer av flera skäl. Dels hade de rätt mycket
pengar med sig då de skulle vara hemifrån under
en mycket lång tid, dels var det ingen som saknade dem om man slog ihjäl dem förrän lång
tid senare. Utefter Caminon finns än i dag flera
begravningsplatser kvar efter offer för rånare
men också pilgrimer som dött en mer naturlig
död under sin vandring. Det var svårt att få tag i
medicinsk hjälp samtidigt som många utsatte sig
för svåra kroppsliga påfrestningar.
Där man väljer att starta sin egen pilgrimsvandring går man in på någon restaurang, kyrka

eller övernattningsställe och köper sitt pilgrimspass för en euro. Detta stämplar man utefter vägen på samma sorts ställe där man köpte det.
Det behövs för att sedan kunna bevisa att man
varit på olika platser efter leden då man skall få
ut sitt diplom. För att få ett sådant så måste man
ha avverkat minst 10 mil per fot.
Utefter hela Jakobsleden så finns det härbärgen för övernattning som katolska kyrkan håller öppna. Man får då oftast sova i sovsalar,
ibland upp till 8 personer. Öronproppar är helt
nödvändigt för att kunna stänga ute sina trötta
medvandrares kroppsljud, nattliga toalettbesök
osv. En del skall också börja sina dagsvandringar
innan solen gått upp. Det kan vara lite påfrestande speciellt om man själv då tagit tillfället i
akt under gårdagskvällen och bekantat sig med
andra pilgrimer över ett glas vin eller två. En del
härbärgen bjuder sina gäster på lite dricka på
kvällen så det kan bli riktigt stimmigt i samlingssalarna då man byter tips och ger varandra råd.
Erfarna pilgrimer delar med sig av sina historier
för oss som är noviser. På härbärgena blir det
också oftast en internationell mix med folk ifrån
stora delar av världen.
Priset för övernattning på härbärge brukar
vara 8 euro per person. Dubblar man den summan för två personer, dvs. ca 30 euro så får man
ett bra rum på ett pensionat eller hotell med
egen dusch och andra bekvämligheter. I byarna
och i de mindre städerna där det finns härbärgen
och privata pensionat så finns det också restauranger som har pilgrimsmenyer. Dessa består av
en trerättersmiddag med kanske fem alternativ
för varje rätt som tillsammans med en flaska vin
kostar mellan 7 och 10 euro. Att vandra Caminon är alltså inget dyrt nöje
Vandringsleden går oftast på mindre stigar
som enbart är till för detta ändamål. Katolska
kyrkan som ansvarar för leden försöker hålla sig
till den klassiska sträckningen så mycket som
möjligt. Vissa korta sträckor följer Caminon en
trafikerad väg och ibland går den parallellt med
dessa vägar.
Efter några dagars vandring kom vi på varför
vi alltid tyckte att vi varje morgon började vandringen med att det var en seg uppförsbacke,
ibland på ett par kilometer och att det var motsvarande nerförbacke på kvällen. Byarna med
övernattningsställena ligger ju oftast nere i dalarna vilket var skönt då man började närma sig
slutet för dagen. Men det var trögt ibland att ta
sig uppåt i kanske tre kilometer direkt på morgonen. Man har ju inte riktigt igen det när man se-

den är alla små byar man passerar. Ibland bara bestående
av några få hus som alltid är
byggda av sten och en del ser
förfärligt gamla ut. Andra är
fullt moderna inuti och bebos
av lantbrukarna i trakten. Varje
hushåll verkar ha minst en
hund som skall vakta gården.
Hundarna följde oss noggrant
med blicken då vi gick efter
leden och så länge man följde
den var de oftast tysta. Men
tog man ett steg från leden så
gav de skall och vaktinstinkten
väcktes hos dem. På så sätt var
det helt omöjligt att gå fel inne
i en by där det ibland kunde
vara flera stigar som möttes.
Leden hålls öppen av katolska kyrkan som också ser
till att det är skyltat så att
man kan följa den klassiska
sträckningen. En gulmålad pil
på gärdsgården, vägen eller
på husgaveln visar vart leden
går. Det finns också vanliga
vägskyltar, ibland förestälNågon har gjort en symbolisk installaton av ett par vandringskängor
lande en pilgrim men oftast
på en kilometersten som visar vandringsriktningen och talar om hur
långt det är kvar till slutmålet.
en pilgrimssnäcka. Efter varje
halvkilometer finns en sten där
dan åter går nerför som man har när man cyklar nämnda snäcka finns med som symbol och där
och kan ligga och rulla. Att gå nerför tar också man också upplyses om hur långt man har kvar
på krafterna, det mest optimala underlaget var till katedralen i Santiago.
Caminon är upptagen på världsarvlistan som
när det var en mycket lätt nedförslutning eller
helt slätt. Men Spanien är ett bergigt land och ett kulturminne som är så värdefullt att det är
så är även pilgrimsleden så därför får man snällt angeläget för hela mänskligheten.
Strax efter hemkomsten fick jag ett mail från
traska upp och ner i stor omfattning. Så kan man
undvika de goda pilgrimsmenyerna med vin till Simon från Newcastle i England som vi mötte
på kvällarna så har man en bra möjlighet att och tillbringade lite tid tillsammans med. Han
gick ca 10 mil av leden tillsammans med sin 13tappa några kilo, om man nu behöver det.
Det kan inte nog betonas vikten av att ha bra åriga son, Tom. Far och ung son, en inte helt
ingångna skor samt att ta med sig ett reseapo- ovanlig kombination av vandrare. Han skrev om
tek bestående av bland annat hudplattor som sin känsla då han efter allt vandrande kunde se
katedralens spiror i Santiago på håll och den
man kan sätta på där det blivit skavsår.
För vår del så blev det oftast 20 km om dagen tomhet då drabbade honom, det förväntade
i ett rätt makligt tempo där vi gav oss tid att titta lyckoruset uteblev. Vi hade några kvällar tidipå naturen och prata med medvandrare när den gare talat om vilken härlig känsla det skulle bli
möjligheten bjöds. Vi hade också lagt in ett par att komma fram till målet, att duscha av sig allt
reservdagar i fall vi skulle behöva vila någon dag. dammet, dricka några öl och sedan flyga hem. I
Dessa behövde vi aldrig använda utan kunde is- de följande mailen konstaterade vi båda, vi var
tället närmare lära känna Santiago de Compos- helt överens om, att det är vägen som är mödan
värt, inte målet.
tela och andra orter i närheten.
Bland det bästa med att vandra den här le-
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Christina Spjut

Graviditet, amning
och samtidig psykisk
sjukdom
Minnesanteckningar från en föreläsning med Christina Spjut, psykiater från
Stockholm. Föreläsningen hölls i samband med Psykiatridagarna 2007 i Täby.
Konferensen arrangerades av IQPC i samband med bland andra Psykiatriska
Riksföreningen. Lyssnade och antecknade gjorde Christina Reslegård.
Av: Christina Reslegård

Ångestsjukdom debuterar inte sällan när kvinna är gravid
och förvärras ofta under graviditet. Kronisk psykossjukdom däremot påverkas sällan av graviditeten eller
förlossningen i sig, däremot kan kroppsliga förändringar
stressa och psykosocial stress är inte ovanligt efter
förlossningen. Avbruten läkemedelsbehandling medför
naturligtvis ökad risk för sjukdomsskov. När det gäller
affektiv sjukdom ger avbruten läkemedelsbehandling
ökad risk för återfall redan under graviditeten. Det är
särskilt hög risk för kvinnor med bipolär sjukdom att

återinsjukna efter förlossningen. Förstagångsinsjuknande
efter förlossning är inte ovanligt.
Vilka är det då som insjuknar i affektiv sjukdom efter att ha förlösts? Kvinnor med depressionssjukdom,
kvinnor med känd bipolär sjukdom, kvinnor med tidigare heldygnsvård inom psykiatrin samt kvinnor med
ärftlighet för psykisk sjukdom är kända riskgrupper.
Detta betyder inte att inte vilken kvinna som helst kan
insjukna i en affektiv sjukdom i samband med att få ett
barn. Graviditet är en jobbig tid och en stor omställning,

kroppsligt, hormonellt och psykologiskt för alla
kvinnor.
För att förebygga sjukdomsåterfall under graviditeten är det viktigt att slå hål på tre myter
och konstatera fakta:
• Graviditet skyddar inte mot sjukdom
• Om läkemedelsbehandlingen avbryts insjuknar en gravid kvinna lika snabbt som en ickegravida
• Mot slutet av graviditeten behövs ofta högre läkemedelsdos än annars
Vid ett insjuknande efter förlossningen är
det mycket hög är det viktigt att diagnostisera
snabbt. Christina Spjut rekommenderar användning av Edinburgh Postnatal Depression Scale.
Kvinnan har särskilt stor behov av stöd, medicinering och uppföljning under den här perioden.
Både små flickor och vuxna kvinnor har fantasier och drömmar om att vara gravida, föda
barn och att amma. Vid känd affektiv sjukdom
hos en kvinna är det oerhört betydelsefullt att vi
i mötet talar med patienten om hur just hennes
personliga bilder och tankar ser ut. Prata alltså

med patienten långt innan frågan om graviditet
blir aktuell för henne och hennes partner.
Kvinnan kan ha många fantasier. Det är till exempel vanligt att man tror att man inte får skaffa
barn om man använder läkemedel eller att man
tror att man omedelbart måste avbryta läkemedelsbehandlingen om man blir gravid. Andra
vanliga föreställningar är att man inte får amma
men det är lika vanligt att tro att man måste
amma. Många kvinnor plågas av den bestämda
övertygelsen att de kommer att bli lika sjuka som
deras egen mamma blev post partum.
Partnerns och familjens fantasier kan ofta, enligt Christina Spjut, vara desamma som patientens men värre…. Därför måste partnern och
andra närstående vara extra delaktiga i informationen. Ibland glömmer anhöriga bort kvinnans
sjukdom och oroar sig framför allt för risker med
läkemedelspåverkan hos barnet.
Vad är det vi behöver prata om då? Christina
Spjut tycker att det är önskvärt att patienten är
helt episodfri ett år innan graviditet. Det kan
krävas justeringar av läkemedlen innan eller

under graviditeten. Läkemedelsdosen kan behöva höjas mot slutet av graviditeten. Det är
också viktigt att prata om amningen. Amningen
är krävande på många sätt och stör dygnsrytm
och sömn. Hjälp med barnet kan behövas. Om
det inte kan ske inom ett naturligt nätverk kan
socialtjänsten behöva kopplas in för att stötta.
Det underlättar alltså om graviditeten är planerad men så är det ju inte alltid. En god relation
till den psykiatriska vården gör att en oplanerat
gravid kvinna tar kontakt med oss direkt och det
är oerhört värdefullt.
Hur ska man informera? - Var konkret! Beskriv
risk i absoluta tal. Informera om bästa läkemedel och om vilka som helst bör undvikas. Tala
om att post partum- perioden är högriskperiod.
Affektiv sjukdom är inte ofarlig. Den vanligaste
dödsorsaken hos mödrar inom ett år efter barnets födelse är suicid The Confidential Enquiry
into Maternal and Child Health, CEMACH). Bipolär sjukdom är en högriskdiagnos. Depression under graviditeten är inte heller ofarlig för
barnet. Halten av stresshormoner hos mamman
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ökar och påverkar barnet. Blodcirkulationen i
livmodern minskar. Risken för dålig fostertillväxt
ökar liksom risken för förlossningskomplikationer. Efter förlossningen sjunker östrogenhalten
hos kvinnan. Immunförsvaret knäpps på igen.
Kravet på syresättning sjunker. Prolaktinhalten
stiger. Barnets ankomst medför att dygnsrytmen
rubbas och att nattsömnen störs.
Vi fick en repetition av våra grundkunskaper
om post partum psykoser (PPP) under föreläsningen med Christina Spjut. Antalet postpartumpsykoser är stabilt över världen
1-2/1000 förlossningar. Om kvinnan haft en
PPP är risken vid nästa förlossning 30-50%. PPP
skiljer sig från en bipolär sjukdomsepisod och
feltolkas ofta som en episod av schizofreni. Post
partum psykos har en hög specifik ärftlighet.
Post partum psykoser börjar ofta som en svår
sömnstörning. Stämningsläget är instabilt. Tillståndet fluktuerar mellan nedstämdhet (med
psykotisk valör) och agitation. Konfusion är
vanligt. Koncentrationssvårigheter är vanliga.
Kvinnan kan ha vanföreställningar om barnet
och tvångstankar om att skada barnet. Intensiva
suicidtankar och -planer. Risken för suicid är hög
och det finns också risk för infanticid.
Under den första trimestern formas barnet
och risk för missbildningar föreligger. Den risken
kvarstår inte senare under graviditeten. Däremot
utvecklas barnets hjärna under hela graviditeten

Att planera för graviditet - folsyra
• Låg dos folsyra 400ug/dygn till alla kvinnor.
• Om kvinnan har stått på eller står på
epilepsiläkemedel, ge folsyra i högdos
(Folacin 5mg/dygn) minst en månad innan
befruktningen.
•OBS! Finns inga studier som visar att
folsyra säkert skyddar mot missbildningar
orsakade av epilepsiläkemedel.
The-Hung Bui, Dep of Molecular Medicine, Clinical Genetics
Unit, Karolinska University Hospital 2006

Att planera för graviditet -sköldkörteln
• Kontrollera sköldkörtelhormonet
• Ökad risk för sköldkörtelsjukdom vid
bipolär sjukdom
• Ökad risk för brist på sköldkörtelhormon
vid litiumbehandling
• Ärftlighet för sköldkörtelsjukdom
• Ökad risk för ADHD hos barnet om
kvinnan har underfunktion i sköldkörteln?

• TSH skall vara <3 för att barnets hjärna
skall utvecklas normalt
The-Hung Bui, Dep of Molecular Medicine, Clinical Genetics
Unit, Karolinska University Hospital 2006
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Att planera för graviditet -epilepsiläkemedel
• Kan patienten klara sig utan detta läkemedel?
• Kan dosen sänkas?
• Valproat och karbamazepin ger ökad risk
för missbildning - särskilt ryggmärgsbråck
• Lamotrigin förefaller säkert
Sabers A m.fl Epilepsy and pregnancy: Lamotrigine as main
drug used Acta Neurol Scand2004 Jan, 109(1):9-13

Att planera för graviditet -antipsykotika
• Perfenazin bäst dokumenterat som säkert
enl.data
• MEN – Många patienter svarar inte på typiska
antipsykotika
• Av nya atypiska antipsykotika finns mest
dokumenterat för olanzapin
• Olanzapin förefaller innebära låg risk
www.janusinfo.se

Att planera för graviditet -antidepressiva
• Citalopram, sertralin och fluoxetin säkra
• Äldre antidepressiva inte säkrare!
• Övriga antidepressiva sannolikt säkra –
välj ett läkemedel som fungerar för patienten
• Paroxetin och klomipramin ev. ökad risk för
lindrig hjärtmissbildning (septumdefekt)
Att planera för graviditet -litium
• Kanske generell ökning missbildningar
• Svårvärderat - kvinnor med bipolär sjukdom
kan ha flera andra riskfaktorer
• Ökad risk för hjärtmissbildningen Ebsteins
anomali kan ej återfinnas i svenska register
– i internationella register riskökning x10
från 1/10000-20000 till 1/1000-2000.

och kan därmed utsättas för påverkan. Risken för
missbildningar ökar med alkohol, virusinfektioner, rökning, kvinnans ålder, toxoplasma, fetma,
diabetes, hypotyreos, ärftlighet och läkemedel.
OBS Byt inte läkemedel under förta trimestern
utan tvingande skäl eftersom fostret då exponeras för två läkemedel samtidigt.
Gör en noggrann bedömning av risken för
sjukdomsepisod. Vid lindrig sjukdom kan det
vara värt att prova medicinfrihet under första
trimestern (eller hela graviditeten). Vid svår, instabil sjukdom måste medicinering under hela
graviditeten övervägas. Patienten har också sin
uppfattning om det hela.
När graviditeten är ett faktum är det dags att
göra ett första utkast till vårdplan. Vårdplanen
ska omfatta graviditeten, förlossningen, post
partum perioden och amningen. Tidig information till MVC och förlossningskliniken är ovär-

derligt. Om möjligt kan ett tidigt nätverksmöte
mellan alla berörda parter (inklusive kvinnan!)
skapa trygghet. Socialtjänsten kan behöva kontaktas i vissa fall.
BB och neonatalogen behöver informeras .
Psykiatern ska sköta kvinnans behandling men
neonatalogen bör vara delaktig i beslutet om
amning. Förlossningsläkaren behöver ha information om vilka läkemedel kvinnan tar. Inför
förlossning är det viktigt att ha en krisplan klar.
På BB blir frågan om amning aktuell. Ska kvinnan amma helt, delvis eller inte alls? Vid nedläggning av amningen bör detta ske konservativt
- ej med bromokriptin. Ska kvinnan få sömnmedel på BB? Kan hon få stanna några extra dagar?
Kan en närstående finnas med på BB?
Vårdplanen gäller också när kvinnan kommit
hem med sitt barn. Hur ska kontakten skötas?
Vem har ansvar för vad? Viktigt att minnas hur
en post partum psykos manifesterar sig. Post
partum psykos behandlas med antipsykotika,
ECT och efter akutskedet litium.
Om kvinnan söker för sömnstörning skicka
inte hem henne med sömnmedel utan tät uppföljning!
En klassisk post partum depression kommer
cirka tre månader efter förlossningen. Om symtomen kommer tidigare talar detta för en bipolär
sjukdom.
Amning kan ske med de flesta av våra läkemedel. Om kvinnan medicinerat under graviditeten
tillför amningen tämligen minimala mängder
läkemedel. Försiktighet med karbamazepin. Prematurt födda barns lever och njurar har sämre
förmåga att göra sig av med läkemedel. Det är
viktigt för alla runt mamman och barnet att förstå att amning rubbar dygnsrytmen och hindrar
nattsömnen. Det är ofta en bra lösning att amma
dagtid och låta någon annan ge barnet mat nattetid. Vid svår depression, mani eller psykos ska
amningen avbrytas direkt.
Christina Spjut hävdar bestämt att amning
inte har någon medicinsk fördel i i-land.

Välkomna till en dag med omvårdnaden av
missbruks- och beroendepatienter i fokus
Beroendecentrum Stockholm bjuder in er att
delta den 23/10- 07 med syfte att diskutera
omvårdnadsfrågor och lyfta frågan om ett
nationellt nätverk för omvårdnad vid missbruksoch beroendetillstånd. Vår förhoppning är att
så många kliniker/enheter ska vara intresserade
av att komma och dela med sig av sina erfarenheter. Frågor som vi funderar på är bland
annat: Var finns omvårdnaden av missbruks- och
beroendepatienter? Vad är kärnan i omvård-

naden i arbetet med våra patientgrupper? Hur
definieras omvårdnadsarbetet på respektive kliniker/enheter? Varför har omvårdnaden av denna
patientgrupp hamnat i skymundan? Vad finns det
för utbildningsmöjligheter? Vad bedrivs det för
utvecklings- och forskningsprojekt?
Vi skulle vilja att varje klinik/enhet presentera
sig och sitt arbete och/eller framtida visioner för
omvårdnaden under 10 minuter, så vi alla kan få
en bild på hur omvårdnadsutvecklingen ser ut i

Välkomna att vara med och delta i denna förhoppningsvis spännande och utvecklande diskussion.

Plats: Lokal SSF:s konferenslokal Baldersgatan 1, Stockholm.
Tid: 23 oktober 2007 kl 9.00- 16.00
Anmälan: till anna.thurang@sll.se senast den 1oktober 2007.
För mer info: För mer information kontakta Anna Thurang tel 0707362025,
mail anna.thurang@sll.se Lokal SSF:s konferenslokal Baldersgatan 1, Stockholm.
Vår förhoppning är att så många kliniker/ enheter som möjligt kan delta och vi behöver därför
kanske begränsa antalet deltagare per klinik.
09.00-10.00 Välkomst kaffe och smörgås
10.00-10.15 Öppning av Anna Thurang, vårdutvecklare och doktorand i vårdvetenskap
10.15-11.15 Föreläsning m inriktning på dagens tema. ej fastställd vem
11.15-11.20 Bensträckare
11.20-12.10 10 minuters presentationer
12.10-13.00 Beroendecentrum bjuder på lunch
13.00-14.30 10 minuters presentationer
14.30-15.00 Kaffe och fruktpaus
15.00-16.00 Sammanfattning av dagens möte samt diskussion om hur vi ska gå vidare.

Psykiatriska Riksföreningen stöder bildandet av ett nytt nätverk

Anna-Karin Eklund,

Jan Karlsen.

Sasa Sacipovic,

Vårdförbundets ordförande

Polisförbundets ordförande

psykiatrisjuksköterska och avdelningschef

Hur fungerar samarbetet
mellan polisen och psykiatrivården?
Under en och halv timma på tisdagseftermiddagen behandlades det stora och
viktiga området hur samarbetet mellan den psykiatriska vården och polisen
fungerar. I debatten deltog Polisförbundets ordförande Jan Karlsen, Sasa Sacopovic,
psykiatrisjuksköterska och avdelningschef för rättspsykiatrin i Varberg, Joel Gerdin,
polis i Östergötland och Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.

Denna artikel har Psyche med tillstånd
hämtat från Vårdförbundets hemsida.
Bakgrunden är att Vårdförbundet i
samband med Almedalsveckan har
en rad seminarier i Visby. Inför årets
upplaga av arrangemanget fick Vårdförbundet en förfrågan från Polisförbundet om att anordna en diskussion
mellan polisen och psykiatrin angående det samarbete man har i sin
vardag. Diskussionen fick naturligtvis
extra tyngd och aktualitet efter den
tragiska händelsen i Nyköping då en
polis dödades i samband med ett ingripande mot en psykiskt sjuk man.
Psykiatriska Riksföreningens del i arrangemanget var att hjälpa till med
att utse en psykiatrisjuksköterska. Vår
representant var Sasa Sacipovic från
Halmstad, psykiatrisjuksköterska och
politiker.
Nedanstående artikel är skriven av
Vårdförbundets informatör på plats i
Visby och är skriven med Vårdförbundets alla medlemmar som målgrupp
och tänkt läsekrets.
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Seminariet inleddes med att Joel och Sasa berättade om sina respektive vardag och verklighet.
För Joels del handlar samarbetet med psykiatrin
om exempelvis att delta vid verkställande av LPT,
lagen om psykiatrisk tvångsvård. Ofta ber då
en läkare om polisens assistans vid hämtning av
personen med psykisk störning. Samarbetet mellan polisen och psykiatrivården fungerar oftast
bra, ibland kan viss irritation uppstå när de olika
professionerna för olika bedömningar. Joel uppger att bristen på utbildning om det psykiatriska
området är ett problem för poliser och efterlyser
vidareutbildning inom ämnet.
Sasa uppger att personal inom psykiatrin är
hänvisade till polisen för att få hjälp utanför sjukhuset. Utanför sjukhusets väggar har nämligen
personalen inte rätt att med tvång föra en person till en psykiatrisk mottagning. Det mandatet
har däremot polisen. Vid ungefär 30 procent av
fallen där en person ska hämtas i hemmet följer
polisen med och hjälper till. Sasa påpekar också
att det är mycket viktigt att samhället inser att
långt ifrån alla psykiskt sjuka är farliga för andra
människor.
Både Joel och Sasa anser att det vore bra med
mer regelbundna möten mellan poliser och personalen inom psykiatrin. Ibland saknar polisen
bakgrundsinformation om en patient och av
den anledningen kan det ibland uppstå oro vid
hämtning. Med bättre informationsutbyte skulle
alla känna sig säkrare i sin yrkesroll. Under våren
har ett sådant möte gått av stapeln i Varberg.

Vid mötet deltog, förutom polis och personal
från psykiatrin, även tjänstemän från socialförvaltningen. Detta är ett utbyte som kommer att
fortsätta under hösten.
Jan Karlsen anser att ett problem är att så
många psykakuter lagts ner. Det gör att personer
med psykiska störningen inte så lätt får den hjälp
de behöver. När poliser deltar i hämtning av personer vet de ofta inte om personen i fråga är
farlig eller ej. Ett bättre informationsutbyte inför
skulle göra arbetsmiljön säkrare för såväl poliser
som personalen inom psykiatrin.
Anna-Karin Eklund ser paralleller till många
andra frågor som har med vården att göra. I
dessa frågor, såväl som i denna, anses vårdens
organisation vara det viktigare, den enskilda individen kommer i kläm och hamnar inte i fokus,
vilket vore det eftersträvansvärda. Vårdens fokus
ligger på sjukdom och diagnos, inte på hälsa och
helhet. Med ett bättre förebyggande arbete skulle många av de personer som utvecklar en svår
psykisk sjukdom kunna få hjälp i tid.
De är alla överrens om att ett utbyte mellan
professionerna är en viktig nyckel till ett bättre
samarbete och förståelse. En annan viktig faktor
hittas redan i utbildningen. Poliserna efterfrågar
bättre utbildning på hur bemötandet med en
person med psykisk ohälsa ska gå till. Även när
det gäller det förebyggande arbetet råder enighet. Samarbetet går vidare, kanske kan man hitta
nya och mer strukturerade sätt att arbeta på.

Annons
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Psykiatri i
förändring
Runt om i landet fokuseras det inom psykiatrin på patientsäkerhet och tillgänglighet, så
även i Stockholm, där det så kallade PIF- projektet (Psykiatri i förändring) har rotts i hamn
under våren. Fröet till projektet såddes redan år 2003 då det togs ett politiskt beslut
om att göra en större ekonomisk satsning på ökad tillgänglighet på telefon och besök i
närsjukvården. Psykiatrin var då endast marginellt representerad varför ledningen inom
SLSO beslutade att genomföra ett eget projekt för psykiatrin. PIF startade upp hösten
2006 och avslutades under maj i år.
Av: Hans Bergman

Syftet med utvecklingsprojektet har varit att med förnyade
arbetssätt förbättra vårdkvaliteten för patienterna, men också
att göra den mer kostnadseffektiv och att dessutom lyfta
fokus på personalens arbetsmiljö. I olika delar av Stockholm
har inte mindre än sexton team från såväl heldygnsvård
som öppenvård deltagit i projektet. Teamen har varit tvärprofessionella i sin sammansättning och antalet personer
i varje team har varierat från tre till åtta. Teamen har fått
identifiera sina problemområden själva, alltså saker som de
skulle vilja förändra, utifrån en måltavla med sju så kallade
fokusområden. Genomgående teman har varit tillgänglighet,
delaktighet och patientsäkerhet. De olika teamen har brottats
med allehanda problem ute på sina arbetsplatser, allt ifrån
att patienter inte kom fram till rätt person när de ringde

öppenvården till behovet att öka patientflödet
och ta emot fler patienter per behandlare. Ett
av teamen har jobbat för att göra anhöriga mer
delaktiga i vården, ett annat team har fokuserat
på att utveckla samarbetet med primärvården och
ett tredje att utforma innehållet i stödsamtalen
mer ändamålsenligt…
Samtliga team har jobbat utifrån den så kalllade genombrottsmetoden enligt en speciell
teoretisk förändringsmodell, Nolans modell (se
figur), som innebär att testa små förändringar

i den egna organisationen innan beslut om introducerande praxis genomförs. Detta för att
minska gapet mellan de vetenskapliga rönen
om hur man borde göra och vad man faktiskt
gör. Med genombrottsmetod avses att alla team
gemensamt har genomgått en utbildning som
har följt genom projektet i en dynamisk process
där lärandeseminarier varvats med perioder av
”hemarbete”. I arbetsperioderna har man implementerat och testat det nya i liten skala och
under hela projektets gång har teamen haft till-

gång till hjälp av specialutbildade metodhandledare ute på arbetsplatserna.
Så vad blev då resultatet och blev teamen
nöjda? Enligt den rapport som finns tillgänglig
(varifrån mycket av artikelmaterialet är hämtat)
så verkar merparten av teamen ha tyckt att det
var roligt att få göra den här ”resan” och blivit
inspirerade att tänka positivt kring förändring.
Förändrade rutiner och kontinuerliga mätningar
av bland annat telefontillgänglighet och antal
besök per behandlare har gjort att några av
teamen redan idag kan glädjas åt förbättringar
medan andra har insett att det inte kanske var
så lätt att göra de förändringar som man ville
uppnå. Flera av projekten har varit svåra att utvärdera på så kort tid och fortsätter därför under hösten. I de flesta fall har man upplevt att
man under projekttiden har fått ny kraft och lärt
sig mycket. Ska man försöka våga tänka positivt kring framtiden så känns det som om det
skett en förändring ute på klinikerna beträffande
spridning av kunskap. Numera är det inte bara
okej att låna och kopiera andras modeller, utan
vi uppmuntras snarare att göra det. Vi bör ta del
av de erfarenheter som andra gjort likväl som vi
bör vara generösa med att dela med oss av våra
egna. Inte minst Internet gör detta möjligt i annan utsträckning än tidigare, men också att göra
studiebesök eller auskultera på en grannavdelning kan vara en chans att få nytt perspektiv på
de egna problemen. Att inte alla behöver ”uppfinna hjulet” sparar förstås också mycket tid och
pengar. För den som är intresserad av att ta del
av teamens slutrapporter så finns de samlade på
SLSO´s hemsida.
www.slso.sll.se

Psykosocialt team inom
primärvård - vad är det?
Beskrivning av ett projekt inom primärvården
Öst i Östergötlands landsting.

Hösten 2006 startades ett projekt av Samordningsförbundet i Norrköping.
Projektet finansieras av Landstinget, Norrköpings kommun, Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen. ”Vi är ett av många projekt som startats upp för att minska
ohälsan i Norrköping”, säger artikelförfattaren.
Av Hans Hedlund, specialistsjuksköterska, Norrköping

Psykosociala teamet (PST) är ett behandlingsteam
som jobbar mot 13 olika vårdcentraler och vi
består av 11 behandlare: psykiatrisjuksköterska,
arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator och psykoterapeut.
Medarbetarna i teamet har olika inriktningar
och kompetenser inom bland annat kognitiv
terapi, familjeterapi, psykodynamisk psykoterapi och basal kroppskännedom. Vi har tidigare
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arbetat inom olika områden inom psykiatri och
primärvård.
Vårt syfte är att vara ett behandlande team
med korttidsinriktning och utgöra en resurs till
primärvården både för att minska den psykiska
ohälsan, eftersom man sett att den ökat, och
för att primärvårdens egna resurser (exempelvis
kuratorsinsatser på vårdcentralerna) inte räcker
till. Vårt mål är att minska sjukskrivningar med

5 % och det finns också ett glapp mellan primärvård och specialistpsykiatri som vi hoppas
kunna täcka. Att å ena sidan ha en korttidsinriktning och samtidigt ha en målsättning att minska
sjukskrivningar är inte ett helt lätt uppdrag att
få ihop.
Vår målgrupp är personer mellan 18-64 år
med psykisk ohälsa i kombination med psykosocial

problematik. Exempel på psykisk ohälsa kan
vara ångest, oro, depression, stress/utmattningssyndrom, psykosomatiska besvär/smärtproblematik. Personerna ska vara sjukskrivna
eller riskera att bli det.
Vi har remisstvång, vilket innebär att läkare eller kurator inom primärvården ska skriva remiss
till oss. Innan dess ska patienten ha diskuterats
i resursteam på vårdcentralen. I resursteamet
deltar ansvarig läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator samt representanter från Försäkringskassan (FK) och Arbetsförmedlingen (AF). Vi
deltar också med en eller två medarbetare från
vårt team. I resursteamet tar man upp patienter som varit sjukskrivna mer än 28 dagar. Man
diskuterar vad som är gjort tidigare och vilka ytterligare insatser som eventuellt behövs. Allt diskuteras i samråd med FK och här vi kan komma
in med tankar och idéer angående den psykiska
ohälsan och även bidra med kunskap om andra
åtgärder inom samordningsförbundet. Där kan
vi också direkt se om en patient är lämplig för
oss eller om specialistpsykiatrins insatser passar
bättre. Tyvärr är det specialistläkarbrist där vilket
medför långa väntetider. Det ska tilläggas att det
ibland råder en viss frustration över Försäkringskassans bedömningar angående sjukskrivning
och sjukdomsbedömningar. Förhoppningsvis blir
detta lite lättare när Socialstyrelsens riktlinjer blivit klara och när praxisen utvecklat sig. I dagsläget hamnar nu en del patienter i kläm mellan FK
och sjukvården.
När en remiss inkommit till oss så bedömer vi
den i ett mindre team bestående av 4-5 personer
och råder det oklarheter diskuterar vi med hela
teamet. Vi använder också en remissmall för att
kunna få så precisa remisser som möjligt av remittenter.
Remissmallen innehåller följande:
1. Tydlig problemformulering
2. Bakgrundsfakta
Social situation
Arbetsanamnes
Försörjning

3. Sjukskrivning: sammanhängande sjukskrivningstid, sjukskrivningsgrad samt
patientansvarig läkare
4. Tidigare och pågående behandlingsinsatser
och utredningar:
Har patienten varit aktuell i resursteam?
Datum för aktualisering i resursteam
5. Aktuell situation
6. Målsättning – remittentens förväntningar
Därefter tar vi ställning till en bedömning av
patienten. Bedömning görs av de professioner
som eventuellt kommer att inleda en behandling. Vanligtvis två stycken behandlare men vi
kan även göra fördjupade bedömningar.
I bedömning ingår samtycke från patienten
om informationsutbyte, ett formulär för mätning av hälsa (EQ-5D), en självskattningsskala
om depression, ångest och tvång (CPRS-SA).
Grundformulär (M1) innehållande hushållstyp,
utbildning, ohälsa och missbruksproblem, annat
arbetshinder, frågor gällande vilken huvudsaklig sysselsättning man haft innan insatsen, hur
länge har man varit i behov av stöd från en eller
flera aktörer, försörjning sista månaden, förväntningar efter insatsen (mycket svår fråga att svara
på!) samt hur man tror att situationen är om två
år (även det en svår fråga!).
Efter denna bedömning så diskuterar vi igen i
teamet om lämpligt upplägg av i behandling och
om vilken behandling som är att rekommendera.
Vi tar självfallet med patientens egna önskemål,
men ibland kan vi behöva tillföra en komponent
som både underlättar och som kan tillföra behandlingen mer dynamik. Exempel på det kan
vara kroppskännedom parallellt med psykoterapi. Ibland börjar vi med en behandling och avslutar med en annan. Vi har gruppbehandling inom
kroppskännedom, aktivitetsgrupp och vi arbetar
med att skapa smärtgrupper för dem som har
haft långvarig smärtproblematik. Vi har läst ”Att
förstå patienter med smärta” av Steven James
Linton.
Vi har även läst Aaron Antonovsky ” Hälsans
mysterium” som grund för oss i teamet.

Som begrepp tycker vi det är bra att använda
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet
för våra patienter. Kan man skapa det sammanhanget så kan även många med svåra problem
komma en bit på vägen.
Vi har också märkt att man måste arbeta med
patientens egen motivation. Förändring är inte
lätt efter flera år av ständiga sjukskrivningar och
insatser från olika instanser.
Ibland handlar vårt arbete därför mest om
att försöka hjälpa patienten att acceptera sina
problem. Samarbete med FK och AF är av stor
betydelse för att kunna genomföra behandling
och nå resultat. Detta gäller förstås även samarbete med primärvården och speciellt där med
läkarna. Dessvärre har dessa ofta tidsbrist och
brist på tid och kontinuitet får negativa konsekvenser för vår målgrupp.
Som specialistsjuksköterska arbetar jag mest
med samordning och kontakt mellan psykiatri
och primärvård. Jag gör även många bedömningar där misstanke om beroende av alkohol eller tabletter föreligger. Mycket av arbetet handlar om att sprida förhållningssätt och fortbilda
primärvårdens personal om psykisk ohälsa. Jag
kan se att behovet av utbildning i motiverande
samtal är stort inom primärvården. Kartläggande samtal är också viktigt att börja arbeta med
ute på vårdcentralerna. Dessa samtal tar mellan
en till två timmar att göra, men man spar mycket
tid i längden och de fungerar också som en motivationshöjande faktor och gör patienterna mer
delaktiga.
Information på nätet angående samordning
och smärtrehabilitering.
Samordning:
http://www.samordning.org/
http://www.susam.se/
Smärta:
http://www.smartguiden.nu/
http://www.varkstaden.se/

PSYCHE 4 /2007

19

Sjuksköterskorna viktiga
inom psykiatrin
Sjuksköterskorna bär upp en stor del av den psykiatriska vården, mycket beroende
på den läkarbrist som råder. Därför är det anmärkningsvärt att det skrivs så lite om
sjuksköterskornas roll i slutbetänkandet av nationella psykiatrisamordningen. Det menar SSF
i sitt uppmärksammade remissvar.
Svaret gäller både slutbetänkandet ”Ambition
och ansvar – Nationell strategi för utveckling av
samhällets insatser till personer med psykiska
sjukdomar och funktionshinder” och delbetänkandet ”Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare”.
SSF anser annars att det är ett träffsäkert
dokument som beskriver de förödande konsekvenserna av tankarna som låg bakom psykiatrireformen 1995, då de medicinska vårdbehoven
tonades ned och ett eget boende var lösningen

på många problem. Det ledde till att många med
psykisk sjukdom och funktionshinder blev utan
vård och stöd.
Många av de förbättringsåtgärder som föreslås är bra, menar SSF. Nyrekrytering, fortbildning och attitydförändringar är nödvändiga,
men huvudmannen måste också ta tillvara och
efterfråga den specialistkompetens som finns
hos sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrin,
menar SSF.
Det behövs bland annat en satsning på nyrek-

rytering av sjuksköterskor med specialistutbildning inom psykiatrisk vård, genom hög kvalitet
på specialistutbildningen, högre lön och karriäroch kompetensstegar efter utbildning och specialisering.
Det bör ge tillgång till den kompetens som efterfrågas i psykiatrin, menar SSF.
Remissvaret kan läsas i sin helhet på www.
swenurse.se.

Så ska pengarna fördelas!
Psykiatrisatsningen 2007
Den 15 juni blev det officiellt hur mycket pengar som regeringen satsar på psykiatrin
under år 2007. Det handlar om 500 miljoner kronor som fördelas, varav 240
miljoner går till barn- och ungdomspsykiatrin. Kommunerna tillförs – i form av en
engångssatsning – 145 miljoner som ett målstyrt bidrag.
Dessa pengar ska satsas i förberedelserna av
en ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården – öppenvård med särskilda villkor. Psykiatrisatsningen har tre huvudspår: Utveckling
av vårdens kvalitet, ökad tillgänglighet och
kompetensutveckling. Ing-Marie Wieselgren,
tidigare huvudsekreterare i Anders Miltons psykiatrisamordning, skriver på Psyksams hemsida
att hon är besviken på hur prioriteringarna gått i
psykiatrisatsningen. Hon är kritisk och menar att
man haft ett alltför kortsiktigt perspektiv när man
nu delar ut pengarna och hon är särskilt besviken
på att man inte uppmuntrat till samverkan mellan
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kommun och landsting mer. Visserligen tycker
hon att det är både välbehövligt och bra att man
satsat på barn- och ungdomspsykiatrin men säger
samtidigt att hon tycker att man borde ha styrt en
del av pengarna till den förebyggande barn- och
skolhälsovården. Bland de kompetenshöjande
åtgärder som satsats på ger man bland annat
drygt 6 miljoner till Institutet för professionell
utveckling av läkare i Sverige (IPULS) för att höja
nivån på specialistkompetenskurserna. Med detta
hoppas man kunna göra psykiateryrket mer attraktivt och få fler sökande till ST-utbildningarna.
Fler som kommer att få ta del av pengarna är

bland andra Nationella hjälplinjen och brukaroch anhörignätverket. Socialstyrelsen kommer
under 2007-2009 att få 33 miljoner för att särskilt
stärka insatserna av stödjande verksamhetstillsyn.
Regeringen uppdrar också åt Socialstyrelsen att
genomföra en översyn och ta fram underlag
för att utveckla och förbättra kvalitetsregistren
inom psykiatrin.
Källor: www.psyksam.se
www.regeringen.se/sb/d/9330

Psykiatriska
Riksföreningen

Psykiatriska Riksföreningen arrangerar för tredje året i rad

Seminarium i Halmstad med temat demenssjukdom
Datum: 14/11 2007
Tid: 10.00-15.00
Plats: Landstingshuset ”Borgen” Södra vägen 9, Halmstad
Program
10.00- 11.30 ”Kan det vara så svårt att bemöta”
Åsa Viktorsson arbetar idag som psykolog vid Minnesmottagningen i Hässleholm, hon har även en
mångårig erfarenhet av att arbeta som vårdbiträde med personer i deras eget hem eller på demensboende, som har kommunikationssvårigheter och ett stort hjälpbehov. Åsa har ett stort intresse för
vad som kan fungera inte bara ur patientperspektiv, även om det är mycket centralt, utan också ur
ett vårdbiträdesperspektiv, deras upplevelser och strategier i arbetet. Intresset grundades av den egna
erfarenheten av hur svårt det kan vara i praktiken att hitta goda arbetssätt som kan omfattas av hela
arbetsgruppen. Idealen om vårdsituationen överensstämmer långt ifrån alltid med den levda erfarenheten som personalen har.
11.30-12.30 Lunch
12.30- 13.00 Information och möjlighet till frågor kring ämnet
”Kolinesterashämmare-neuroprotektiv effekt” Carl P Larsson från Pfizer
13.00-15.30 ”Man får vara deras vikarierande pannlob” – Svårigheter och möjligheter i omvårdnaden
av personer med frontallobsdemens.
Ellinor Edfors, leg. Specialistsjuksköterska i psykiatri samt universitetsadjunkt i omvårdnad vid Högskolan i Kristianstad, hon har under större delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat som psykiatrisjuksköterska, främst inom geropsykiatrisk vård, och har en bred erfarenhet i omvårdnad, från tidig utredning
till omvårdnad i slutskedet, av personer med demenssjukdom. Under åren har hon utvecklat ett stort
intresse och engagemang för att utveckla och förbättra omvårdnaden för denna patientgrupp. Idag
arbetar Ellinor som universitetsadjunkt vid Högskolan i Kristianstad.
Avbrott för kaffe under eftermiddagen

Anmälan sker till:
Ann Ingvarsson e-post ann.ingvarsson@spray.se eller tel 0706-000299 eller till:
Elisabeth Iggström e-post elisabeth.iggström@lthalland.se eller tel: 0430-157 87
Anmälan är bindande, anmälan ska innehålla personnummer (för kontroll av medlemskap i PRF) namn,
telefonnummer och fakturaadress.
Anmäl dig senast 15/10 2007, antalet platser är begränsade (först till kvarn)
Pris: 595: - för PRF:s medlemmar, 895: - för icke medlemmar
Lunch och eftermiddagskaffe ingår i priset
PSYCHE 4 /2007
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RECENsIONER
Titel: Tvingad till hjälp
Författare: Ingemar Engström
Förlag: Studentlitteratur
Recensent: Hans Bergman
I december 2006 kom antologin Tvingad till hjälp ut på
Studentlitteratur. Det är en
sammanställning av ett forskningsprojekt om tvångsvård av
barn och ungdomar i Sverige
och det är ingen rolig läsning,
dock synnerligen viktig. Boken
belyser tvångsvård av barn och
ungdomar ur flera synvinklar,
inte minst barns och ungdomars egna erfarenheter och
upplevelser av tvångsvård. Redaktionen består av forskare
och doktorander från såväl
det medicinska som det pedagogiska, juridiska och det
sociologiska fältet.
Ett par hundra barn och ungdomar vårdas varje år enligt LPT,
lagen om psykiatrisk tvångsvård. Detta är den tvångsvård
som sker inom BUP, barn- och
ungdomspsykiatrin. Det antal
ungdomar som vårdas enligt
LPT på vuxenpsykiatriska klini-

ker varje år är okänt. Kriterierna
för LPT är desamma både för
barn och vuxna.
Tvångsvård är alltid ett slags
övergrepp, även om syftet är
att skydda individen. Det vet
alla som arbetar med sjukvård
och psykiatri. Men när det gäller
barn och unga blir övergreppet
på något sätt dubbelt då de inte
äger den vuxnes privilegier om
självbestämmande ens när de är
”friska”. Även då står de under
föräldrars eller andra vuxnas
inflytande. Makt är därför en
viktig ingrediens i en diskussion
om tvångsvård varför ett särskilt kapitel i boken ägnas just
åt detta fenomen. Vad är makt
och hur balanseras relationen
mellan makt och ansvar?
Ett annat kapitel avhandlar
personalens tankar kring etik
och rättfärdigande av det tvång
de tvingas (!) utöva i vårdvardagen.

Så vad tyckte de då, barnen
och ungdomarna? Det som
löper som en röd tråd genom
intervjuerna är att många
inte riktigt verkar ha förstått
vad vården går ut på. Självklart upplevs det som en stor
påfrestning att ständigt bli
övervakad, att inte ha rätt till
det som man annars ser som
självklart när man är hemma,
kompisar, mobiltelefon eller
bara att få sova i sin egen säng.
Men all tvångsvård uppfattas
inte enbart vara av ondo. Ett
tydligt exempel på det är Sara
som i en intervju säger följande
om sitt vårdtillfälle: ”Det var
en frihet själv. Men omkring
var det ju stängt men det var
som att få en paus i livet och
sucka, sucka.”
Den här boken handlar mycket
om etik och filosofi och den
ställer fler frågor än den ger
svar. Hur står personalen ut

med att tvinga unga flickor till
sondmatning? Riskerar man att
tilliten i den nära relationen
grumlas när man samtidigt
ska vara någon som står för
makt och tvång. Jag kommer
själv ihåg intresset för etik
under grundutbildningen till
sjuksköterska, diskussionerna
var livliga i klassrummet. Finns
de diskussionerna ute på klinikerna nu?
Redaktör för boken och projektledare för forskningsprojektet är Ingemar Engström,
professor i barn- och ungdomspsykiatri, Institutionen
för klinisk medicin, Örebro
universitet. Överläkare i barnoch ungdomspsykiatri och
forskningschef, Psykiatriskt
forskningscentrum, Örebro
läns landsting.

RECENsIONER
Titel: Mig äger ingen
Författare: Åsa Linderborg
Förlag: Atlas KB
Recensent: Christina Reslegård
Romanen om Åsas uppväxt har
vi väl alla hört talas om i vår
och sommar. Åsa Linderborg är
historiker och kulturkritiker och
debuterar skönlitterärt med sin
skildring av hur hon växte upp
med sin pappa, härdarmästare
Leif Andersson i Västerås på
1970-talet.
Jag har följt berättelsen i åtskilliga artiklar men också genom
att lyssna på Åsas Sommarprogram under en bilfärd mellan
Helsingör och Köpenhamn i
juli (tack för att man kunde få
in P1 där!).
Jag har också hört henne läsa
ur sin bok under ett författarsamtal i residensets trädgård
här hemma i Östersund i samband med Storsjöyran. Under
en period tappade jag lusten
att läsa boken då det kändes

som att jag redan ”kunde den”.
Men….. jag blir omedelbart
fängslad och fascinerad.
Åsas mamma lämnar familjen
när Åsa är tre år. Åsa stannar hos pappan. Mamman
förklarar för barnet att hon
ger sin man, som hon överger,
det finaste hon har så att han
inte ska vara så ledsen. Han är
en yrkesstolt industriarbetare
med socialistisk grundsyn. Han
blir med tiden allt mer alkoholiserad och hemma är det ont
om rena sängkläder, hygien,
pengar och rutiner. Men det
är gott om kärlek. Mycket gott
om kärlek. Runt den lilla familjen finns ett stort nätverk
( inklusive Åsas mamma) med
färgstarka personer som visar
Åsa men också pappa Leif stor
omsorg. Samtidigt möjliggör

de hans fortsatta drickande.
Dubbelheten återkommer
hela tiden i alla bokens sammanhang. Dubbelheten i de
socialistiska drömmarna och
idealen kontra verklighetens
torftighet och strävan.
Beskrivningen av Leif visar
många sidor ur hans komplicerade och sammansatta
personlighet. Hur han köper
prydnadssaker för de sista slantarna, hans uppfattning om
att en människa får tänder tre
gånger i sitt liv, hans förmåga
att charma med vitsar och
skämtsamheter. Oförklarligt
och dumt resonerat ibland men
hjärtevarmt ibland. Ett eget
språk skapas mellan pappa och
barn. Läs boken så får du veta
vad plojty, Mentalvärken och
glitter betyder. Du får också

veta varför man inte kan underteckna checkar med en röd
penna.
Boken skildrar en tid och en
samhällsutveckling. Leif blir
som medelålders ”övertalig”
och arbetslös. Han dör så småningom en för tidig död endast sextio år gammal. Boken
skildrar också människor som
hanterar en politisk ideologi
på olika sätt.
Det är en pappa som oupphörligt pratar med sitt barn om allt
viktigt i livet. Det är en pappa
som älskar sitt barn. Det är ett
barn som älskar sin pappa. Det
är ett barn som vuxit upp till
en person helt utan bitterhet.
Det är ett barn som farit illa
- eller?

men också kunskap om ”vakenhet”. Författaren presenterar också sina tankar om det
nya ”24-timmarssamhället”
och hur det påverkar oss.
Behandlingsmodellen som presenteras är en sedvanlig modell
i KBT. Den innehåller kartläggning och problemanalys, målsättning och genomförande.
En del fallbeskrivningar finns
med. Här finns också exempel
på mindfulnessövningar. Ett
avsnitt handlar om sambandet mellan sömnproblem och
andra psykiska besvär. Värdefullt är också det sista kapitlet
som handlar om att gå vidare

på egen hand efter att ha läst
boken, hur hantera bakslag i
framtiden?
Boken är konkret och tydlig
och har med all rätt fått mycket
beröm sedan den kom ut våras. Den lämpar sig för praktisk användning endera som
självhjälp eller som modell för
behandlingsarbete. Det är en
handbok och passar inte att
läsa från pärm till pärm som en
roman - och det har nog heller
aldrig varit avsikten. Skaffa den
och använd den - du kommer
att ha nytta av den.

Titel: Sömn. Sov bättre med kognitiv beteendeterapi.
Författare: Marie Söderström
Förlag: Viva
Recensent: Christina Reslegård
Marknaden har översvämmats av böcker som handlar
om hur man kommer tillrätta
med specifika problem och besvär med hjälp av KBT. Detta
har skett under det senaste
året eller möjligen de senaste
två åren. Man kan behandla
ätstörning, ångest, depression,
övervikt, undervikt och alltså
även sömnproblem. Marie
Söderström, som är psykolog
med KBT-inriktning och doktorand med fokus på stressoch sömnforskning, har skrivit
en mycket användbar bok om
sömn och problem med sömnen. Den är tänkt som själv-

hjälpsbok - rekommendera den
till dina patienter eller använd
den själv! Den kan också användas som handledning om
man vill utforma ett behandlingsprogram, en modell för
att arbeta med patienter med
sömnproblematik eller, för all
del, stressproblematik vilket
ofta är grunden till att det är
så svårt att sova.
Författaren hjälper till med
svar på de vanliga frågorna t
ex hur det är med nyttan och/
eller skadan med tupplurar på
dagtid eller när det är lämpligt
att gå till sängs respektive kliva
upp. Här finns sömnkunskap
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