
Hej, jag heter Kersti Jormfeldt, och har tillbringat hela yrkeslivet i psykiatrin, bedömning, 
behandling, utvärdering, handledning och personalledning. Och skall tala med er om något 
som egentligen är ganska självklart. Allt beror på hur man ser det. Ämnet är stort. Vad skall 
egentligen höra till psykiatrin och vad är vardagsproblem? Hur undviker vi att psykiatrisera 
normal ångest, nedstämdhet och psykiskt lidande? Var tar patientens livshistoria vägen? 
 
Om det här hade varit en deckare hade jag väntat med svaren till slutet. Nu är det ju faktiskt  
mer av en rysare och allting hänger ihop. Om jag säger psykiatriska diagnoser, 
bedömningsfunktion och utvärdering av kliniska resultat. Då tror jag mig ha ringat in tre 
områden som innehåller svarsalternativ på de inledande frågorna.  
 
Hur vi ser till patientens bakgrund och livssituation för att undvika att ge symptomlindrande 
behandling och var livshistorien tog vägen hänger nära ihop. Historiskt sett har livshistorien 
aldrig funnits i psykiatrin, bara i psykoterapin. 
 
Det finns två synsätt som är oförenliga: 1. Det finns livsomständigheter som orsakar inre 
konflikter, känslor och reaktioner som för en del människor blir så svårhanterliga att de söker 
hjälp. 2.Att inte kunna hantera sitt liv är en sjukdom (obalans i hjärnan) vars symptom 
behöver medicineras bort. Endast läkaren kan rätt diagnosticera sjukdomen och veta vilken 
medicin som behövs.   

  
Det är många som har reagerat på den lavinartade ökningen i förskrivning av psykofarmaka 
på bekostnad av det individuellt mänskliga och jag har en liten lista på läsvärda alster. Jag vill 
gärna lyfta fram Joanna Moncrieff som vill förändra den farmakologiska forskningen från det 
sjukdomsspecifika till det substansspecifika.  
 
Vad som går som  en röd tråd genom artiklar och böcker som gör inlägg i debatten senaste 
åren är hur DSM och diagnossystemet dels berövat människor deras historia, dels saknar varje 
uns av förmåga att förutsäga behandlingsresultat. Och att psykiatriska patienter inte blir 
friskare. 
 
Pia Eresund skriver i sin recension av de två böckerna Pillret och Medicin för känsliga själar 
(Insikten 4/08): ”… i värsta fall är vi på väg mot ett framtidsscenario där man med läkemedel 
försöker utrota störande känslor på samma sätt som man gör med virus eller bakterier. Varpå 
känslorna också utvecklar resistens (bildligt talat) och människan får allt svårare att hantera 
dem.” Hon ställer sedan frågan om vad vi som arbetar med psykoterapi kan göra för att 
motverka denna fara. 
 
I frågeställningarna finns ett litet förrädiskt ”vi”. Vi lever i en tid där hjärnfysiologin har blivit 
religion, Det kognitiva och psykodynamiska synsätten för ett ojämnt inbördeskrig som hotar 
att utarma hela det psykoterapeutiska kunskapsområdet. I det läget har jag svårt att tänka mig 
att någon enighet i den strävan är möjlig. Ett samarbete över gränserna vore ju högst önskvärt 
och jag kan bara hoppas att det inte är en utopi.  
 
Jag menar att det måste ske ett paradigmskifte om ett samarbete för att motverka att 
sjukförklaring och psykiatrisering av all mänsklig ofullkomlighet skall fortsätta. 
 
Symptomens svårighetsgrad och patientens lidandedjup behöver inte avgöra om patienten hör 
till psykiatrin eller inte, Det beror oftast mer på personens bristande beredskap till förändring 
och oförmåga att tillägna sig nya strategier i sin livssituation. Det inte är symptomen i sig som 



gör att någon upplever sig som sjuk, utan hur mycket ångest symptomen skapar. Lyckas vi 
redan i bedömningssituationen minska den sekundära ångesten på ett annat sätt än att ge 
medicin är chansen stor att vi har stoppat en utveckling till psykiatrisering.  
 
I det ögonblick vi ställer en psykiatrisk diagnos handlar det inte längre om ett 
vardagsproblem. Håller ni med? 
 
Antingen försöker vi hitta patientens unika bakgrund till sina symptom och då möter vi eller 
behandlar vi en människa, eller så anpassar vi symptomen till en diagnos; sedan behandlar vi  
diagnosen med målsättningen att symptomen skall minska eller försvinna.  
 
Och genom att ställa en psykiatrisk diagnos och börja behandla diagnosen utan hänsyn till 
symptomens känslomässiga etiologi är man inne på en för patienten och samhällsekonomin 
farlig väg. Risken är då stor att behandlingen i stället för att läka leder till kronisering då 
grunden till symptomen fortsätter att påverka patientens tillstånd. 
 
Diagnosen skiljer inte heller på vardagsproblem och mer djupgående problemställningar. 
Diagnosen säger ingenting om utfallet av behandlingen. 
 
Någon söker på VC för att ha tappat lusten, känner sig deprimerad, är trött, har svårt att sova. 
Vilken är den första frågan ni ställer, och den andra?  
 
Mitt förslag: Hur ser din livssituation ut? Är det någon eller något du haft anledning att vara 
arg på eller upprörd över på sista tiden? 
 
Vad som är vardagsproblem och vad som blir psykiatri handlar enligt min erfarenhet i allra 
högsta grad om hur första mötet utfaller när en person söker hjälp för något som inte är 
definierat somatiskt. Vilket då givetvis ställer stora krav på bedömarens kunnande, erfarenhet 
och förmåga att skapa en för patienten meningsfull kontakt, helst inom 10-15 minuter.  
 
Bedömarkvalifikationer: kunskap om människans sätt att tänka, känna och reagera och hur 
tankar känslor och reaktioner står i relation till uppkomna symptom. Förmåga att få de flesta 
människor att känna sig initialt väl mottagna och trygga så att de kan tala om svåra ämnen i 
förvissningen om att bedömaren kan handskas med vad som kommer fram på ett 
ändamålsenligt sätt.  
 
Om psykologer och psykoterapeuter med bredd och djup i sin utbildning engagerades i 
primärbedömningar är jag övertygad om att det skulle revolutionera sjukvården och leda till 
en vettigare, billigare och mer ansvarsfull användning av de resurser som finns och man 
skulle definitivt kunna undvika att psykiatrisera vardagsproblem. 
 
Och bedömarens förförståelse har stor betydelse! Letar du sjukdomstecken, så finner du dem 
alltför ofta; att läsa ”Stora läkarboken” får nästan vem som helst att hitta fysiska sensationer 
de aldrig förut tänkt på.  
 
I en svunnen tid hopades dårarna på sinnessjukhusen. Då fanns inga livshistorier, bara 
symptom och anhörigutsagor. Då fanns inga psykologer och psykoterapeuter, det fanns kalla 
bad, insulinkoma, elchocker och skalpeller.  
 



Bedömaren har stort ansvar och påverkar patientens fortsatta liv. Nu finns det psykologer och 
psykoterapeuter. Att låta dessa specialister på det mänskliga psyket komma in i bilden när 
patientens känsloliv redan är avtrubbat av droger är absurt och uttryck för vanföreställningen 
att patienterna skulle bli mera ”tillgängliga” för psykoterapi. Detta stämmer inte. Känslolivet 
trubbas av och medicinering är i stället försvårande för möjligheten att arbeta med de känslor 
som individen inte kan hantera.   
 
Vården styrs i hög grad av vilka som står för första bedömningen. Vill vi ha ett samhälle där 
halva befolkningen behöver droger för att orka med sina liv? Eller ett samhälle som stödjer 
utvecklingen av den mänskliga förmågan att handskas med konflikter? Ett samhälle där man 
vågar tala om övergrepp och förnedring i förvissning om att det finns hjälp att få i fråga om de 
psykiska skadeverkningarna, inte bara skadestånd. 
 
Och hur kan vi få tillgång till en bra bedömare. Jag tänker mig att erfarna psykologer och 
psykoterapeuter arbetar någon dag eller två på vårdcentral, ger handledning till mindre erfarna 
kolleger och arbetar resten av tiden i ordinarie verksamhet. Ett rejält lönelyft är förstås en 
förutsättning och att varje ökning av kompetensens bredd och djup ger adekvat påslag. 
 
Och min vision är att inte bara den tredjedel som i dag söker på VC för psykiska problem 
skulle få nya verktyg att hantera sina liv om en sådan bedömningsfunktion fanns på plats utan 
också den tredjedel som söker för sådant som en distriktsläkare inte omedelbart ser som 
beroende av psykiska faktorer. Vilket samarbete! Vilken utökning av professionell 
kompetens! Vilken ökning av allas förmåga att se till den helhet som saknas så fundamentalt i 
det rådande systemet.  
 
 
Låt mig för en stund förställa mig att ni är ett väntrum med patienter. Vilka av er har 
vardagsproblem och vilka av hör till psykiatrin? Xx personer och xx unika livshistorier. Om 
vi ser till sätt att förhålla er till och hantera hur livshistorierna inverkar på ert liv och lidande i 
dag kan vi kanske få fram några inte fullt så unika mönster. Vad tror ni?  
 
Patientens livshistoria. För mig innebär den en möjlighet att snabbt hitta relevanta moment i 
personens förflutna som inverkar negativt på patientens varande här och nu. Långa romaner är 
sällan till hjälp, lika lite som att rota i barndomen som självändamål. Det viktiga kan vara att 
hitta en grundkänsla som präglar livet eller en mer eller mindre medveten grundtanke som 
styr många beslut. Dessutom så skapar ju det man kommer fram till oftast en gemensam 
förståelse för samband mellan livshistoria, livssituation och symptom. 
 
Har vi råd att skapa diagnoser i stället för att lösa problem? Har vi råd att avstå från all den 
kunskap som möten med mänskliga känslor och reaktioner ger oss om uppkomsten av 
psykiska symptom? Har vi råd att sjukförklara människor i stället för att bidra till deras växt 
och utveckling? 
 
Om livshistorien visar sig svåråtkomlig kan en psykolog eller psykoterapeut kan också 
bedöma om patienten behöver tid för att känna sig trygg i situationen. Eller har för 
smärtsamma trauma i sin livshistoria för att kunna eller orka börja närma sig det svåra utan 
mer avancerat psykoterapeutiskt stöd. Eller känner starka skuldkänslor bara genom att nudda 
vid en negativ tanke eller känsla som rör nära personer. Och kan snabbt förmedla kontakt 
förhoppningsvis till någon som kan ta hand om problematiken om man inte kan göra det själv. 
 



 
 
 
Får jag fresta med en liten övning. Den som vill kan föreställa sig diskbänken hemma i köket. 
Om det står något på den som behöver diskas eller plockas bort så föreslår jag att du gör det. 
Är den tom och blank så kan du ju plocka fram en kaffekopp eller hälla upp ett glas vatten,  
 
Är det OK för dig att fortsätta med övningen, så föreslår jag att du föreställer dig ett 
barndomsminne som dyker upp. Registrera känsloläget i minnet och ansiktsuttrycket hos det 
lilla barn du en gång var. Se situationen framför dig och koncentrera dig på känslan 
bildminnet väcker. 
 
Om du vill gå vidare i övningen försök se dig som du är i dag, gå in i bilden och få kontakt 
med ”lilla dig”. Om minnet och bilden väcker behagliga känslor, vila i känslan. Om bilden 
väcker olust försök förändra den så att den känns bra. 
 
Och vad vill jag då demonstrera med den här lilla övningen. Att vi också har olika sätt och 
också förmåga att förhålla oss till vår inre värld och våra minnesbilder. Vi kan i bästa fall 
uppleva total frihet att tänka, känna och agera i den inre världen så att vi kan omvandla 
plågsamma minnen till mer neutrala eller så att de ger oss erfarenhet och kunskap om oss 
själva.  
 
Vi kan också ta avstånd från vår inre värld och låta den leva sitt eget liv.  
 
Diskbänksövningen är menad att vara känslomässigt neutral (inte alltid förstås, en gång 
hamnade en kvinna i stark affekt vid minnet av vad som hade åstadkommit en ful fläck på 
hennes diskbänk) och kan därför ge upplysning om hur lätt vi har att agera i den inre världen. 
Som i idrottscoaching när man föreställer sig topprestationerna innan de skall utföras. Tyvärr 
står väl disken kvar hemma hos er som tog tillfället i akt att få bort den från den inre världens 
diskbänk. 
 
Nu är ni ju inte ett väntrum fyllt av patienter med mer eller mindre djupgående svårigheter 
som jag haft ett personligt möte med, utan en brokig skara som har stannat kvar efter 
eftermiddagskaffet denna konferensdag. Vilket innebär att jag inte har en aning om vad ni har 
haft för er under tiden som jag föreslagit den här övningen.  
 
En del har väl tänkt på något helt annat.  Några andra har gjort en trevlig liten resa i sin 
barndoms värld och en och annan borde ha känt oväntade och starka känslor tränga på. 
 
Barndomsminnen är sällan okomplicerade. Varför kommer vi ihåg vissa saker hur tydligt som 
helst medan mycket är höljt i dunkel. Kommer vi ihåg de skimrande lyckostunderna eller de 
händelser som då upplevdes smärtsamma och svåra?  
 
Psykoterapeutisk provbehandling. Att använda en minnesbild från livshistorien är ett sätt att 
snabbt få en uppfattning om såväl personens förändringsbenägenhet, grundkänsla som 
upplevelse av sig själv som person. Det viktiga ät att se hur interventioner tas emot och 
anpassa sig efter hur patienten reagerar, dvs styras av all den information som ges i en sådan 
situation. 
 



Och hur påverkar de minnen vi har vår livssituation? Minnesbilder som dyker upp från det 
förflutna har nästan alltid samma grundkänsla som dominerar våra liv. Och hur bra en person 
än är på att dölja sina känslor för omgivningen är det ofta svårt att värja sig från den ibland 
knivskarpa känslosensation som uppstår vid fokusering på en minnesbild.  
 
Vi är olika känsliga, vi har olika påfrestningar och trauman i våra liv och vi har olika sätt att 
hantera obehag och konflikter, yttre och inre. Att kunna hantera frustrationer och besvikelser 
är inte enkelt, det måste vi lära oss och familjen är den naturliga platsen att tryggt kunna visa 
reaktioner och få vägledning i att hantera känslorna så att de inte lämnar oläkta sår i själen.  
 
Tyvärr utgör inte familjen alltid den ideala miljön för detta lärande, skolan har oftast inte 
konflikthantering på schemat. Skräck, vrede, skam och skuld är starka känslor med 
genomgripande effekt på såväl kroppen som den psykiska balansen. 
 
När skräck blir ohanterlig kallas det psykos. När skam och skuld blir ohanterliga kallas det 
ångest. Vreden är även i sina mildare former oftast inte tillåten och uppskattad, vare sig inom 
familjen eller i samhället i stort, när den vänds inåt den egna personen kallas det depression. 
Givetvis är denna sammanfattning mycket förenklad och fyrkantig; under mina 50 år i 
psykiatrin har jag tyckt att sambanden blir mer och mer självklara. Och vreden ställer till med 
mycket när den inte medvetandegörs och görs hanterbar. Affektgenombrott, utagerande våld, 
suicidhandlingar och uppenbara relationsproblem är toppen på isberget. 
 
Var och en av oss vet att det händer saker i kroppen när vi blir skrämda, arga, skäms eller blir 
överlyckliga. Varför inte använda all denna kunskap till att arbeta för att skapa psykisk balans 
i stället för att försöka visa att något är defekt eller sjukt?  
 
Jag har träffat ett stort antal diagnosticerat psykotiska människor under mitt liv i psykiatrin. 
Men dem som jag mött har till allra största delen varit föremål för neuroleptikabehandling. 
Och när jag läst journalen (oftast förstås utan att finna någon livshistoria, utom kanske lite på 
första sidan, som oftast inte skickas vidare när journalkopia begärs) har de allra flesta inlett 
sin psykiatriska karriär med depressionsdiagnos. 
 
När jag tänker efter så har jag i ett initialskede mött många som jag i efterhand ser skulle ha 
fått psykosdiagnos eller diagnos inom autismspektrat om de blivit bedömda av personer med 
glasögon för så kallade neuropsykiatriska defekter. Endast en knapp handfull av dessa har 
dock utvecklat symptom som behövt gängse psykiatrisk intervention. I mina handledningar 
har jag gång på gång hört terapeuter gå i stå inför symptom som de tyckt ”luktat psykos” och 
som det sedan visat sig att de kunnat handskas med och använda alldeles utmärkt i den 
terapeutiska processen. Vilken hisnande tanke! Att ett stort antal människor har undgått att få 
sina liv och kroppar deformerade och sina oftast traumatiska livshistorier för alltid hänvisade 
till att leva sitt eget liv i form av symptom av ett kemiskt bälte. 
 
Det går ju aldrig att visa på hur något skulle ha blivit om åtgärder varit annorlunda, lika lite 
som det går att veta hur ett liv skulle ha sett ut med andra förutsättningar. Däremot går det att 
ta reda på om en åtgärd fallit väl ut eller inte. Mycket av målinriktad forskning styrs av det 
antagande som gör att forskningen kommer till stånd. Att man fortfarande inte hittat fler 
defekta gener så idogt som så många har letat under så lång tid är skräckfyllt fascinerande.  
 
Tänk om en bråkdel av forskningen hade ägnats åt samband mellan livshändelser, 
känsloreaktioner och symptom, så att det fanns vetenskapliga bevis för de samband jag levt 



med under hela mitt yrkesliv. Då kunde vår kunskap användas till att hindra att personer blir 
”sjuka” i stället för att göra allt för att sjukförklara människor tidigare och tidigare i förloppet. 
 
Mig synes det självklart att man gör en kontinuerlig utvärdering av den kliniska verkligheten, 
vilket borde vara fruktansvärt enkelt nu när datoriserat journalsystem är obligatoriskt. De 
patienter som inte svarat bra på erbjuden behandling borde ägnas särskilt intresse för att se 
vad som i stället skulle ha motsvarat deras behov. Och vi skulle förmodligen ha mycket bättre 
mått på vad ett bra utfall innebär än vad som finns idag. Sedan datorn kom in i mitt arbetsrum 
har jag utvärderat behandlingsresultat. Jag har som mått på utfall använt GAF och gemensam 
uppfattning om uppnått behandlingsmål. I och med ”Projekt ny” som innefattade alla patienter 
som sökte för första gången kunde alla behandlare förmås sätta en in- och utGAF som 
dessutom kunde jämföras med patienternas GAF-självskattning. Jag efterlyser verkligen att 
det tas fram enkla bra mått på uppnått behandlingsmål. Att det är så svårt att komma överens 
om valida kriterier för att önskat mål uppnåtts är i min uppfattning ett direkt underkännande 
av en verksamhet. 
 
Även vid evidensbaserad behandling har vi ingen aning om hur människan som bär 
symptomen kommer att reagera på behandlingen. De flesta av oss vet av erfarenhet att ca en 
tredjedel mår bra eller bättre på ungefär vilken behandling som helst. Vad vi inte vet är om 
det är samma tredjedel som blir bra på psykofarmaka, KBT, symboldrama eller placebo, dvs 
på vad som än erbjuds.  
 
Så länge vi inte har en heltäckande klinisk utvärdering av våra faktiska behandlingsresultat 
kommer evidensbasering och kvalitetskriterier och dito register när det gäller psykiska 
åkommor att fortsätta att vara Kejsarens nya kläder, dvs det går att tolka in precis vad man vill 
för att bevisa det man vill.  
 
Eller är det helt enkelt så att traditionen säger att man skall tala om för patienten vad den skall 
göra; inte lyssna, förstå och samarbeta. Om man så skall skapa kroniker på köpet. 
 
Första mötet med psykiatrin är viktigt. Nu för tiden sker det ju oftast på VC, och det viktigaste 
med det mötet borde vara att förhindra en utveckling till psykiatri.  
 
För mig synes det vara en självklarhet att så få patienter som möjligt skall komma in i 
psykiatrin, och att av dem som kommit in i psykiatrin så många som möjligt snabbt kommer 
ut från psykiatrin igen. Alltför många (och vi har inte ens en aning om hur många) avslutas 
aldrig eller återremitteras till inremitterande med sin nya medicinlista. 
 
Försök till symptomlindring med antidepressiv medicinering, vilket ju är den vanligaste 
åtgärden, kan få olika utfall. Ca en tredjedel mår bra eller bättre, ca en tredjedel slutar att ta 
medicinen och mår bra eller bättre ändå. En tredjedel står för problemen, blir inte bättre, får 
svåra biverkningar, byter preparat och dosering och får annan typ av preparat upptill (Lyrica t 
ex). Evidensbasering av psykoterapi hamnar på knappa två tredjedelar. Detta med en tredjedel 
går som en röd tråd genom psykiatrins historia. Det ena bekymmersamma med tredjedelarna 
är att man inte har en aning om vilka som kommer att höra till vilken tredjedel. Det andra 
bekymmersamma är att effekten av psykoterapi efter psykofarmakabehandling enligt min 
absoluta erfarenhet definitivt inte är vad som sagts upp och ner och tusen gånger. Patienter 
blir inte mera ”tillgängliga” efter medicinering. De blir kanske mindre skräckfyllda och 
ångestladdade, men är det inte just skräcken och ångesten som psykoterapin skall få mer 
hanterbar. Och där ser jag genomslagskraften för det rådande systemet med KBT. Anpassning 



går kanske bra, och beteendeförändring i viss mån från lydiga välmedicinerade patienter, Men 
någon genomgripande förändring i hur livet och konflikterna påverkar varandet sker inte och 
väsentligheterna i livshistorien ligger väl förborgade och utgör inget hot för någon.  
 
Eftersom den övervägande delen av forskningen och hela evidensbegreppet handlar om 
diagnoser och metoder och inte om vilka människor som blir hjälpta av vilken insats så kan 
man hålla på med RTC, kvalitetskriterier- och register i all oändlighet alltmedan mer eller 
mindre godtrogna patienter som hoppas på lyckan, eller i alla fall att slippa sina symptom och 
sin sekundärångest, bildar en allt större skara av kroniskt sjuka. Det går alltid att hitta den 
nöjda tredjedelen och använda den som bevis förr att de egna trosföreställningarna skall ha 
tolkningsföreträde. Och om diagnosen inte svarar på behandlingen så ändrar man diagnos till 
en som stämmer bättre med livslång behandling. Jag hörde härom veckan om en man som 
blev bipolär när han reagerade hypomant på antidepressiv medicinering som han ordinerades 
efter att denna stillsamma person i 50-årsåldern hamnat i kris efter att fått veta att hans fru 
ville skiljas. 
 
Jag skall kanske säga mer om hur jag tänker mig att fördelningen blir i mitt tänkta väntrum? 
De flesta kommer att nöja sig med ett enda besök eller två, några kommer att behöva upp till 
tio. Men genom att få verktyg att hantera störande känslor kan de allra flesta slippa att få en 
psykiatrisk diagnos. Att arbeta med bilder i den inre världen är ett av mina sätt, det finns flera 
som får en människa att känna sig sedd, mottagen och förstådd i det som är specifikt eget. 
Några vill pröva medicinering, några kan eller vågar inte närma sig sitt hotfulla egna material, 
behöver kanske längre tids psykoterapi för att knyta an till sig själv och terapeuten. Och 
någon enstaka har kanske inte potential till inre förändringsarbete och behöver andra 
behandlingsupplägg. Men i stort sett vill jag påstå att ett kvalificerat första möte utanför eller 
innanför psykiatrin skulle kunna reducera dem som blir kvar i psykiatrin till ett fåtal. Och, det 
borde väl ligga i allas intresse, eller? Det kommer alltid att finnas människor som av någon 
anledning behöver tas om hand för att förhindra ytterligare utåt- eller inåtriktad våld. Som inte 
vill utan måste utstå tvång, sedering och fysisk begränsning. Men vad händer sedan? 
Fortsätter den ”symptomlindrande” behandlingen så att de oönskade och förbjudna känslorna 
förstärks för varje nytt övergrepp som kanske är en upprepning av ett tidigt förflutet? Eller 
kan man hoppas på att det skall bli en ökad insikt om att situationen går att använda till att 
försiktigt börja på en relation som innebär mottagande och acceptans av känslor och 
samarbete om att kunna hantera dessa känslor i stället för att agera ut dem?  
 
Jag har som handledare sett alltför många som skulle ha kunnat bli stjärnterapeuter sitta i 
osäkerhet och tveka om de vågar gå utanför den metod de lärt sig, även efter många års 
erfarenhet. Går det att göra något utan att ha någon att referera till?  
 
Är vi psykologer och psykoterapeuter ett så osjälvständigt släkte att vi inte kan, vill eller orkar 
använda oss själva som instrument i skräck för att vara ovetenskapliga? Det börjar nästan 
”lukta psykos”… 
 
Jag vill alltså förmedla den oerhörda skillnaden mellan att möta en människa utifrån den 
människans behov med kunskap om hur det behovet skall fyllas och att använda 
manualiserade frågor avsedda att leda fram till en diagnos och sedan fylla människan med 
farmaka och lära patienten om sjukdomen. 
 
 



Mitt ämne i dag är ”hur hanterar vi ökningen av livsproblem- vad skall egentligen höra till 
psykiatrin och vad är vardagsproblem?” Utifrån min erfarenhet är det oförmågan att hantera 
livsproblemen som har ökat, tillvaron tycks bli ytligare och ytligare och sjukvårdsapparaten 
har hakat på. Det blir allt flera som föredrar att vara sjuka i stället för olyckliga eller 
misslyckade. Om det är något fel i hjärnan som gör att vi inte är glada och lyckliga och orkar 
allt vi vill så är det ju inte vårt eget fel, något vi kan göra något åt på egen hand. 
 
Vilka är då vi som är intressenter i frågan förutom psykodynamiskt orienterade 
psykoterapeuter.  
 
Forskningen har ägnat kopiöst med ansträngning att finna gener specifika för psykiska 
diagnoser. Transmittorsubstanser i all ära; frågan om hönan och ägget är inte löst. Nu är det 
på gång med inflammatoriska processer i hjärnan. Den 13 februari i år rapporterar SvD: Det 
är lite av ett paradigmskifte, säger Martin Schalling, professor i medicinsk genetik vid 
Karolinska institutet. … identifierat en genförändring som uppvisar tydlig koppling till den 
neuropsykiatriska sjukdomen (schizofreni). Dock förekom genförändringen endast hos under 
1% av patienterna (8000).  
 
Bojkotta diagnossystemet, se till besvär och symptom i relation till patientens 
livsomständigheter, livshistoria och förmåga att hantera svåra känslor. 
 
Första mötet kräver kompetens som innefattar mer än kroppen.  
 
Att det har blivit en så enorm ökning av psykofarmakaförskrivning som symptomlindrande 
behandling har flera sidoeffekter. KBT har inte förvånande rönt stigande popularitet om än 
inte i samma omfattning. Och beteendeförändringar är enligt min uppfattning det som står till 
buds upptill medicinering; sådan modifiering kräver ju inte tillgång till djupare känsloskikt. 
Övrig psykoterapi är satt på undantag. Psykologer, som ju borde ha den mest adekvata 
utbildningen i sammanhanget, skall i dag helst utreda, dvs testa på läkarremiss (jag kommer 
ihåg att det var så det började en gång första hälften av sextiotalet, när det var snudd på 
kvacksalveri om en psykolog talade med patienterna), psykoterapiutbildningar verkar bli 
”forskningsinriktade”, dvs handla om områden så smala att det inte har någon koppling till 
klinik och att i övrigt lära sig en manual, eller 20 olika manualer så att någon borde passa. Var 
har hantverksskickligheten, konsten, anpassningsförmågan, lyhördheten och 
fingertoppskänslan tagit vägen? Har den försvunnit till samma obskyra utrymme som 
patientens livshistoria? 
 
Vad är psykiatrisering? Är det få en psykiatrisk diagnos på VC, att erbjudas konsultation eller 
behandling hos psykolog eller annan psykiatriresurs på VC eller är det en remiss till 
psykiatrin? Eller enbart benägenheten hos bedömaren att uppfatta en normal reaktion som en 
presumtiv psykiatrisk störning?  
 
Om jag påstår att om man ser till förhistorien är det mesta normalt, och faller sig ganska 
naturligt som beteende eller reaktion kan det bero på att jag har helt andra utgångspunkter, en 
helt annan förförståelse, helt andra glasögon än det rådande paradigmet. Och det finns ju 
många sorters sjukförklarande diagnosglasögon i det rådande paradigmet. 
 
Frågan om vad som är normalt är inte heller okomplicerad. Handlar det om konvention och 
kultur eller om fysiska defekter. Finns den ideala kroppen och den perfekta hjärnan? Är det 
normalt att vara problemfri? Vi är olika på så många sätt som räknas ”normala”. Tänk om alla 



pigmentförändringar skulle tas bort för att de kan utvecklas till malignt melanom! Om man 
kom på någon kemisk substans som tog bort pigmentförändringar, vem vet, det skulle kanske 
bli samma dundersuccé som antidepressiva?  
 
Jag tror att jag har en onormalt hög toleransnivå för vad som är normalt på vissa områden och 
en onormalt låg toleransnivå på andra områden. Är det så med de flesta av oss så är det 
kanske normalt?  
 
Eller är det skillnad med symptom som förekommer i DSM? Där toleransnivån verkar bli 
lägre allt eftersom efterfrågan på psykofarmaka ökar; från läkare, patienter eller anhöriga.  
 
Exempel som jag stött på … på underlag för bipolär diagnos: att vara uppe en natt och städa. 
Att gå och loda i morgonrock en ledig dag och inte ta sig för någonting? Underlag för 
psykosdiagnos: att referera till de våldsamma gräl och slagsmål man upplevt i familjen som 
barn som tredje världskriget. Till generaliserat ångestsyndrom: att oroa sig för sina barn när 
ett av dem blivit utsatt för strypförsök i skolan. Till övervägandet om det rör sig om en 
paranoid personlighetsstörning: att tro att man är mobbad när man får hundra kronor mindre 
än kompisen i löneökning. Klar depressionsdiagnos: att känna sig nere och värdelös och inte 
kunna sova när man får veta att ens hustru varit otrogen i sex år och alla vetat om det utom 
man själv?  
 
Exemplen kunde göras tusentals och är alla hämtade från den psykiatriska verkligheten och 
utgjort underlag för diagnos och medicinering. Var har livshistorien tagit vägen?  
 
livshistoria i det här sammanhanget handlar inte om en roman som tar tio till hundra timmar i 
anspråk eller om att rota i barndomen; det handlar om att snabbt hitta vad som spelar roll i det 
förflutna avseende personens varande här och nu, skapa gemensam förståelse för symptomen 
och minska den sekundära ångesten. 
 
Jag har sedan datorn kom in på våra arbetsrum (och fick en av de tidigaste) utvärderat i 
accessdatabas. Suicidpreventionsprogram, förstagångspatienter på hela Ljungbykliniken, 
psykoterapipatienter och slutenvårdspatienter. Resultaten har haft mycket att berätta; inte 
många har lyssnat. 
 
Ett perspektiv inriktat på livshistorien och trauma skulle säkert ge ett mera nyanserat resultat. 
Både i psykiatrin och på våra fängelser (som får antas förvara gravt traumatiserade 
människor). Det är förstås inte alls så intressant att undersöka bakgrundstrauman  som att 
screena för ADHD och ge Concerta. Det skall bli spännande att se om det blir någon 
uppföljning på studien som Karolinska institutet med allmänna medel har utfört i förhoppning 
om vad??. Om jag lever om fem år ochKarolinska Institutet visar en halvering av brott och 
välmående f d fångar så äter jag gärna upp flera hattar. 
 
En sådan uppföljning vore intressant ur flera aspekter. Det skulle börja likna en utvärdering av 
kliniska åtgärder. Här står jag efter ett femtioårigt yrkesliv som psykolog och är så besviken.  
 
Besviken givetvis på Landsting, Med en ledning som sätter administration och bevarat 
gubbvälde före ett ifrågasättande av om resurserna som finns används, inte optimalt, men ens 
till vad de är ämnade för. Likheten med situationen just nu i Libyen är slående. Det går inte att 
få bort någon eller några som har makten och pengarna och en trosövertygelse. 
 



Besviken på läkarkåren. Inte för att de har sålt sin själ till läkemedelföretagen, det är 
förståeligt ifall makthavare tillåter det, men att de har gått på den lätta att de botar sjukdomar 
med preparat som de uppenbart inte har särskilt mycket hum om hur de fungerar. Och det är 
inte heller deras specialitet, men de borde kräva helt andra analyser och forskningsresultat för 
de preparat som de distribuerar. Många gånger när jag tagit upp att jag vill träffa patienten 
innan ett preparat sätts in har jag fått svaret att det ju ändå tar tid innan effekten kommer. När 
jag påpekat att det är den farmakologiska påverkan som inverkar på min bedömning har detta 
sett ut att vara en alldeles främmande aspekt – och det är inte bara AT-läkare. Och jag har inte 
hittat bevisen för antidepressiva har effekt efter fyra till sex veckor. Är det så att hjärnan har 
acklimatiserat sig och kommit över biverkningarna så att personen känner sig normal igen? 
Eller är det dessa som mår toppen och känner sig personlighetsförändrade som uppnår detta 
efter en månad. Jag är verkligen nyfiken! 
 
Besviken på psykologkåren, mina kolleger. I stället för att ta kamp mot ignorerandet av vår 
kunskap om den normala människan och vad som åstadkommer avvikelser så är det alltför få 
som söker sig till slutenvården och erbjuder alternativ för dem som är sämst behandlade av 
alla sjuka. Alltför många har följt med strömmen, tycker att en neuroutredning är det mest 
objektiva och ger en sanning med stort S. Kognitivt och utredning är slagorden, och evidens. 
 
Besviken på Socialstyrelsen? Jovisst om det var så att de som satt där var valda för sin 
förmåga att se till helheten förutom till vad som är bra för den lilla människan utan sneglingar 
på kollegialitet och trosriktningar, då vore det läge för besvikelse.  
 
Vad säger att läkarna är bäst skickade att bedöma psykiska problem? Jag har inte läst 
någonstans att de upptäcker somatiska åkommor på de 10-15 min som en distriktsläkare 
behöver för att ordinera SSRI-preparat.  
 
Skall den kunskap som utvecklats från Freud fram till idag bli en parentes i synen på vad 
psykologiska mekanismer kan ställa till, till förmån för allt kraftfullare kemiska 
påverkningsförsök. Utan livshistorier, utan chans till läkning och växt.  
 
Min erfarenhet säger att en bedömningssituation som inte innehåller en psykoterapeutisk 
provbehandling är bortkastad tid. Och med en provbehandling kan en bra terapeut sålla de 
flesta vardagsproblemen från psykiatrin, tro mig! En bra terapeut har kompetens, erfarenhet 
och mod att använda sig själv som redskap i relationen till en ny människa som söker hjälp. 
Använda progressiva glasögon, kunna hantera det material som kommer fram i en 
förtroendefull situation där en människa kanske blir sedd som den unika individ den är för 
första gången i livet. Och patienten får vara med i förståelsen av hur det har blivit som det har 
blivit. 
 


