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Inledning 
Vems liv är värt pengar? Det var rubriken på det seminarium om schizofreni 

och suicid som den 19 november 2019 hölls på Jonsereds herrgård och som 

Göteborgs universitet arrangerade tillsammans med Schizofreniförbundet. 

Lennart Lundin, Margda Waern, Erik Jedenius och Andreas Gremyr höll 

anföranden där de rapporterade om kunskapsläget ur olika perspektiv. Vi fick 

också en filmad rapport från den finske professorn och läkaren Jari Tiihonen. 

Tillsammans med ytterligare ett tiotal personer, som i princip alla på ett eller 

annat sätt arbetar med psykosvården eller -forskningen, disku- terades dessa 

anföranden sedan under dagen. 

Det blev uppenbart att kunskapsläget är mycket gott men också att det – trots 

det – finns mycket kvar att göra och att den redan existerande kun- skapen 

inte fullt ut används. 

 

Att drabbas av schizofreni innebär en ökad risk att dö i förtid – bland annat 

på grund av suicid. Risken för suicidalt beteende är 50-100 gånger större 

bland personer med schizofreni än hos den genomsnittliga befolkningen. Fem 

procent av alla patienter med schizofrenidiagnos dör i suicid och risken är 

störst bland unga män som tidigare har försökt att ta livet av sig. Men siffrorna 

ser väldigt olika ut i olika delar av världen. 

Bland patienter som ordinerats antipsykotisk medicin ökar risken att dö i 

suicid hela 13 gånger om de inte tar medicinen/medicinerna. 

 

Alla antipsykotika är bättre än ingen medicin alls. Klozapin och långtids- 

verkande injektioner (så kallade depåmediciner) är klart bäst och de som mest 

minskar risken att dö i förtid. De medicinerna är också dyrare – men inte i 

jämförelse med många andra mediciner som förlänger livet och som används 

vid behandling av andra sjukdomar. Och även om de kostar mer är de 

betydligt mer kostnadseffektiva än äldre preparat eftersom samhälls- vinsten 

– i form av minskade återfall, återinläggningar, dödsfall och så vidare – är så 

stor. 

Att användningen av depåmediciner trots det inte ökar mer beror till stor del 

på attityden hos sjukvårdspersonal och på att riktlinjer inte följs. Rikt- linjerna 

borde också vara tydligare med att långtidsverkande injektioner bör användas 

som regel. 

 

Schizofreni är en kostsam sjukdom. Men den andel av de totala sjukvårds- 

kostnaderna som går till psykiatrin har minskat de senaste decennierna. Detta 

trots att politikerna ofta kommer med uppmaningar om att psykiatrin ska 

prioriteras. Besluten att skära ned på psykiatrin fattas alltså många gånger på 

tjänstemannanivå. 

Hur mycket pengar en region lägger på psykosvård säger inte mycket om 

vårdens kvalitet. Ett sätt att mäta kvaliteten på vården skulle kunna vara att 

använda sig av antalet psykosåterfall. 
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Och man skulle kunna minska såväl antalet återfall som kostnaderna genom 

att i större utsträckning följa nationella vårdprogram och de riktlinjer som 

finns, genom att använda de bästa medicinerna på rätt sätt och genom en 

personcentrerad vård. För att åstadkomma det behöver man antagligen  skapa 

incitament – det måste löna sig att göra rätt. Det har visat sig att det är svårt 

att få läkarna att använda sig av personcentrerad vård och följa befint- liga 

riktlinjer. 

Det har också visat sig att vården inte riktigt lär sig av vare sig misstag eller 

framgångar. Ett lärande hälsosystem skulle kunna vara en framgångsfaktor. 

En annan vore att samla såväl psykiatri som kroppsvård och socialtjänst under 

samma tak och i samma team för att minska såväl kostnader som lidande. 

 

Läs mer om detta och alla andra erfarenheter, tankar och frågor som venti- 

lerades under seminariet på de följande sidorna. 
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Lennart Lundin: 
Att minska förlusten av liv måste inte kosta mer 

Lennart Lundin är psykolog och förste vice ordförande i Schizofreni- 

förbundet som, tillsammans med Jonsereds herrgård, bjudit in till dagens 

seminarium inom ramen för kampanjen Bättre Psykosvård, driven av för- 

bundet med stöd av Folkhälsomyndigheten sedan 2017. 

Kampanjen fokuserar på psykosåterfall – och de effekter psykosåterfall har 

för patienter, närstående, sjukvården och samhället – som ett resultatmått för 

hur bra psykosvården fungerar. 

– En alldeles uppenbar risk med återfall är risken för suicid. Och det var ur 

den vinkeln vi sökte och fick pengar av Folkhälsomyndigheten, berättar 

Lennart Lundin i sin inledning. 

– Den här dagen handlar mycket om en kunskapsuppdatering. Vad vet vi i 

dag om suicid och vad finns det för olika aspekter kring det? Jag känner mig 

jätteglad över att vi har fått ihop en sådan här panel med deltagare som kan 

så mycket om detta. 

 

Att schizofreni är en av de dyrare sjukdomarna är tydligt om man, som 

Lennart Lundin har gjort, tittar på så kallade Cost of Illness-studier. Två, 

uppemot tre, procent av BNP ligger kostnaden på. I USA pekar flera studier 

på att kostnaden är så hög som 50 000 dollar per år och individ. I Sverige 

visade en studie gjord i norra Stockholm för några år sedan att kostnaden var 

cirka 66 000 euro per år och individ. 

Lennart Lundin hittade också en studie där slutsatsen var att människor med 

schizofreni har en genomsnittlig förlust av liv med 28,5 år. 

– Tittar man på just det här med suicid ser man att även om det inte är den 

största dödsorsaken kommer den väldigt högt upp på listan över förlust av år, 

eftersom det ofta är unga människor som suiciderar – ibland till och med 

innan de har fått sin diagnos. Och så är det ju någonting som påverkar 

närstående i allra högsta grad. 

 

Vad är det då som kostar pengar? De direkta kostnaderna är de för sjukvård, 

där slutenvården är mest kostnadsdrivande. 

– Andreas Gremyr kommer senare att visa en sammanställning av en studie 

där man ser väldigt tydligt att det är svårt att skönja något klart samband 

mellan kostnader och bättre kvalitet. Det är nästan tvärtom så att ju mer 

pengar man lägger på sin schizofrenivård – desto sämre är den, därför att det 

som kostar är just slutenvården. Ju sämre fungerande öppenvård, desto mer 

slutenvård och desto högre kostnader. 

De indirekta kostnaderna är i hög grad relaterade till svårigheter att behålla 

ett jobb. 

– Vi som bor i Göteborg har kunnat följa diskussionen om nedläggningen av 

Arbetsinriktad Rehabilitering som i ett samhällsekonomiskt perspektiv verkar 

vara rent kontraproduktiv. Ju fler människor med allvarliga sjuk- domar som 

jobbar, desto bättre för samhällsekonomin. 

Ytterligare en indirekt kostnad är belastningen på närstående. 
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Så hur kan man minska kostnaderna? Det finns studier som pekar på att 

nationella vårdprogram bidrar – när sådana finns. 

– Om man organiserar vården på bästa sätt får man bättre utväxling på sina 

pengar och där finns mycket att hämta till exempel i riktlinjerna för case 

management. Att involvera närstående i behandling och beslut och att 

organisera sig i någon form av resursgrupp verkar också minska kostna- 

derna. Liksom att använda de bästa medicinerna på rätt sätt. 

Schizofreniförbundet vill därför att det ska ske någon form av uppföljning 

kring de nationella riktlinjerna och att beslutsfattarna faktiskt följer dem. 

– Och att vården redovisar antalet psykosåterfall, som är ett så viktigt och bra 

resultatmått. 

Lennart Lundin avslutar sin inledning med en uppmaning till beslutsfat- 

tarna: 

– Skapa incitament för att göra rätt. Straffa inte kliniker och verksamheter 

som gör rätt med neddragningar – belöna dem istället. 
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Margda Waern: 
Suicidalt beteende hos personer med schizofreni 

Margda Waern är professor och överläkare i allmän psykiatri och suicidologi 

vid Sahlgrenska akademin. 

– Men jag är också närstående. Jag förlorade min svägerska, en fembarns- 

mamma, som en följd av suicid så jag har också suttit på den andra stolen. 

 

En färsk studie kom fram till att ungefär fem procent av alla med schizo- 

frenidiagnos dör i suicid. Det kan vara upp till tio gånger så många som gör 

ett suicidförsök och sådana försök kommer ofta efter ett psykosåterfall. Det 

understryker vikten av att undvika återfall, eftersom sådana kan få mycket 

allvarliga konsekvenser. 

Man räknar med att risken för suicidalt beteende, det vill säga både suicid- 

försök och fullbordat suicid, är 50-100 gånger större bland personer med 

schizofreni än hos allmänheten. 

– Som en jämförelse kan nämnas att ganska många tänker att om de 

drabbades av obotlig cancer skulle de kunna tänka sig att ta sitt liv. Att ha en 

obotlig cancer innebär en dubblad risk – för psykospatienter är den alltså upp 

till hundra gånger den normala risken. 

Schizofreni är en av de sjukdomar där patienterna löper störst risk  för suicid. 

Risken är störst i början av sjukdomsförloppet men förhöjd hela livet. 

– Man kan alltså aldrig säga att nu har det gått så många år att risken är över. 

I en engelsk studie undersökte man diagnoser bland patienter med psykiatri- 

kontakt som tog livet av sig. Schizofreni var den vanligaste diagnosen bland 

unga vuxna (under 34 år), där den fanns hos en tredjedel. Med åldern avtar 

risken men också bland dem över 65 är siffran drygt tio procent. 

Bland dem med diagnosen depression är förhållandet det omvända. Suicid är 

inte så vanligt förekommande bland unga men risken skjuter i höjden när man 

kommer upp i högre ålder. 
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– Jag brukar alltid visa en bild som visar att det är en oerhörd variation i 

suicidtal runtom i världen. Siffrorna ska inte ses som exakta men jag vill visa 

den eftersom jag ser den som positiv. Antalet suicid i Sverige är inte skrivet i 

sten utan kan påverkas av kulturen, vården, politiken – även om det tyvärr 

inte har hänt mycket med suicidtalet i Sverige sedan förra sekelskiftet, trots 

att regeringen antog en nollvision för suicid 2008. Men jag har ändå hopp 

eftersom förekomsten av suicid varierar så mycket mellan olika samhällen. 

 

Margda Waern menar att suicidmetoderna är viktiga, att man – om man vill 

förhindra suicid – behöver veta hur folk gör. Även på det området är varia- 

tionen i världen stor. I Sverige är hängning och förgiftning de vanligaste 

metoderna. För att förhindra hängning kan man se till att det på sjukvårds- 

avdelningar inte finns någonting att hänga sig med. 

– När det gäller förgiftning behöver vi jobba oerhört mycket med tillgäng- 

ligheten till läkemedel. I andra länder kan det vara råttgift som används men 

här i Sverige är det framför allt läkemedel som vi läkare skriver ut. 

I sin forskning har Johan Reutfors sett att människor med psykossjukdom 

använder våldsammare metoder än andra. Trots att de ofta har god tillgång 

till tabletter är det alltså vanligare att de hoppar framför tåg, skär eller skjuter 

sig. 

– Och använder man våldsammare metoder är det naturligtvis också större 

risk att man dör. 

 

Margda Waern berättar att det är olika faktorer som är kopplade till suicid- 

tankar, suicidförsök och fullbordade suicid. Bland de personer med schizo- 

freni som har suicidtankar är det vanligt med depressionssymtom och höga 

poäng på PANSS (en skattningsskala för psykossymtom). Även hos dem som 

gör suicidförsök är depressionssymtom vanliga men också missbruks- 

problematik. De som faktiskt dör är framför allt unga män som tidigare har 

gjort suicidförsök. 

Man ser också en koppling mellan utbildning och risk för suicid bland 

personer med schizofreni. Risken verkar vara förhöjd med tre gånger för dem 

som har utbildning efter grundskola och en engelsk studie kom fram till att 

har man hög IQ och hade en hög funktion innan man blev sjuk ökar det också 

risken. 

– Bland andra psykiska sjukdomar är IQ oftast en skyddande faktor men för 

personer med schizofreni ser det ut att vara precis tvärtom och jag har tyvärr 

själv förlorat en patient där det var påtagligt att det hängde ihop med att han 

hade så hög funktion innan han insjuknade. 

Har man gjort suicidförsök tidigare är risken för ett fullbordat suicid fem- 

dubblad. Det finns också sjukdomsrelaterade faktorer bland personer med 

schizofreni som man har kunnat koppla till risk för suicid: nedstämdhet, 

agitation – en motorisk oro eller kroppslig ångest – samt det Margda Waern 

kallar ”rädsla för mental upplösning” i en översättning av ”disintegration”. 
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– En ny studie som jag tyckte var rätt spännande visade att personer som hade 

brister i att kunna tolka ansikten och tolkade neutrala ansikten som arga eller 
farliga hade ökad risk. Det kan tyda på att personer som har en beredskap att 

tolka sin omgivning som fientlig har en ökad risk. 

Psykotiska kärnsymtom spelar mindre roll för suicid och faktum är att i en 

aktiv sjukdomsfas med hallucinationer är risken minskad. 

– Säg att man får ett återfall – då är det inte de första dagarna, när psykosen 

är som värst som är värst just ur suicidsynpunkt. När de värsta symtomen har 

klingat av och en depression ofta kommer – då är risken som värst. Vi ska 

försöka förhindra återfall för att förhindra den där depressionen som kommer 

i slutfasen. 

 

Några fallgropar man måste vara medveten om och försöka undvika när 

man jobbar på klinik: 

• Risken för suicid kan vara förhöjd även hos den som svarar bra på 
behandling. 

– Och det kan hänga ihop med att man då får en klar bild av hur läget ser ut. 

Kanske har man förstört relationer till nära och kära och så vidare. Så vi 

måste tänka på hela situationen och inte bara symtomen. 

• Det är förstås en del personer som inte berättar att de har suicid- tankar 

– inte ens om de får frågan – men det betyder inte att sådana tankar 

inte finns. 

• Även om det är vanligt att suicid föregås av suicidförsök kan den 

dödliga akten komma väldigt plötsligt och utan förvarning. 

– Jag tänker på en kille, där mitt jobb var att bedöma om han kunde gå på 

permission över helgen och jag bedömde att han var i mycket gott skick och 

kunde gå. Ett dygn senare hade han hoppat ifrån Älvsborgsbron. Så det kan 

ske väldigt, väldigt fort. 

– Och så det jag redan sagt: att även om risken är som störst ganska tidigt 

under sjukdomsförloppet kan suicid inträffa bland personer som levt med 

sjukdomen under flera decennier. 

 

– Om skattningsskalor vill jag bara säga så här: Det är inte den vägen man 

förhindrar suicid. Vi har inga skattningsskalor som vi vet fungerar för 

personer med schizofreni, vi har inga skattningsskalor som fungerar för 

personer med andra diagnoser heller. Vi måste gå andra vägar och tidig 

intervention är number one! Att man har en tydlig vårdplan, att man tar upp 

frågan om suicid, pratar om det, pratar med närstående, har en säkerhets- plan. 

Vi vet att det finns viss evidens för att kognitiv beteendeterapi kan hjälpa när 

det gäller suicidaliteten hos personer med psykossjukdom men det behövs 

mycket mer forskning. När det gäller farmakologisk behandling så har FDA 

– amerikanska läkemedelsverket – godkänt clozapin som suicid- preventivt 

läkemedel. Och så har vi riktlinjer om att man borde använda SSRI även vid 

mildare depression. För de depressioner som kommer i efter- förloppet av en 

akut psykossjukdom kan – i alla fall för en psykiater som har sett många typer 

av depressioner – te sig som ganska milda. Men då ska vi inte tänka att en 

mild depression inte behöver behandling utan att här är en person som har fått 

depression i efterförloppet av den akuta sjukdoms- fasen; här är en person 

som behöver hjälp och stöd. 
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Erik Jedenius: 
Antipsykotika vid schizofreni 

Erik Jedenius arbetar som medicinsk rådgivare åt Janssen-Cilag men har 

också doktorerat vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och 

samhälle på Karolinska Institutet, där han fortfarande, liksom vid Lunds 

universitet, bedriver lite forskning. 

 

– Vi har en unik situation här i Norden med våra personnummer. De innebär 

att vi från register kan länka data, avpersonifiera, studera och följa sjuk- 

domar och händelser på olika sätt. Kolleger inom forskningen världen över 

ser med avund på att vi kan göra det. Den population vi pratar om i dag – den 

med schizofreni och schizoaffektiv sjukdom – är i Sverige cirka 30 000 

individer. Det dröjer ofta till ganska sent i livet innan man får diagnosen 

schizofreni, så vad som händer dessförinnan är lite osäkert. Apropå att unga 

män är en stor riskgrupp vet vi alltså inte riktigt vad som har hänt innan de 

fick diagnos. 

I arbeten Erik Jedenius varit med om att göra, och där man har försökt belysa 

den nämnda populationen under åren 2006-2013, har man bland annat 

studerat återinläggning och mortalitet. 

– Vi tittade naturligtvis på läkemedelseffekt. Det rådde då fortfarande tvek- 

samhet kring hur bra och hur farliga läkemedel är. Men i princip är alla 

antipsykotiska läkemedel bättre än ingen behandling alls. För vad läkemedlen 

gör när de gör den nytta de ska är att de minskar risken för återfall – så länge 

patienterna har dem i kroppen. Och då visar det sig att det är 

långtidsinjektioner – depå – som är garantin för att de finns i kroppen. 

Tillsammans med Klozapin ger långtidsverkande injektioner det bästa 

skyddet mot psykosåterfall för personer med schizofreni. Risken för 

återinläggning är 20-30 procent lägre i jämförelse med likartade orala 

substanser. 

 
Erik Jedenius tar tillfället i akt och skryter lite om att artikeln Antipsychotics 

and mortality in a nationwide cohort of 29,823 patients with schizophrenia, 

som han skrev tillsammans med andra forskare, blev 2018 års mest ned- 

laddade psykiatriska artikel. Sedan visar han en bild ur den och säger: 

– Den här bilden är nästan den mest spännande från alla de år jag har arbetat 

med det här. Det är en Kaplan-Meier-analys med bestämd överlevnads- 

kurva, där hundra procent av populationen är med från början och längst ner 

på axeln är det 80 procent. Vi ser hur en del faller från under tiden och den 

nedersta linjen representerar de individer som väljer att inte ta farmaka. De 

två därpå följande är de som har den gamla typen av farmaka i depå- 

respektive oral behandling – sedan kommer nya orala preparat och nya 

depåinjektioner. 
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– Så konklusionen av den studien – och det kommer ni att få höra Jari 

Tiihonen berätta i filmpremiären vi ska vara med om i eftermiddag – är att 

under tiden, där man justerar för ålder och arton olika faktorer, så är det  över 

50 procent lägre risk att avlida om man har psykofarmaka. Det speglar tydligt 

de riktlinjer vi har i Sverige i dag. Och det är alltså 30 procent lägre risk om 

man får sina psykofarmaka i depå – det vill säga att man har den i kroppen 

och har en kontinuerlig kontakt med sin kontaktman, vården och så vidare. 

 

Erik Jedenius presenterar efter genomgångarna av de egna artiklarna en 

artikel som Jeanette Westman publicerade förra året, som också handlar om 

mortalitet och schizofreni. Artikeln fokuserar på kardiovaskulära risker och 

patientgruppen har följts under 24 år. Det betyder att antalet individer med 

schizofreni är strax under 47 000 och gruppen jämförs med hela Sverige. 

Antalet som under den här tiden har avlidit och har diagnosen schizofreni 

eller schizoaffektiv sjukdom är 13 895 och gör man en subanalys och tittar på 

dem som är mellan 15 och 59 år är de 4415. Detta jämförs med hela 

befolkningen – generellt är det rätt få som obduceras i Sverige, bara 19 

procent. 

– Och då kan man fundera över varför det är 39 procent av dem som har den 

här sjukdomen. 

Antalet suicid bland personer med schizofreni under perioden är 1599 – det 

vill säga 67 per år. 

– Vi är 21 regioner i Sverige och jag skulle tro att det i Västra Götalands- 

regionen blir 6-7 suicid per år. Och det är 6-7 stycken för många – men de 

försvinner i mängden. Det är därför vi inte riktigt har ett sådant här fokus och 

det är därför den här dagen är så viktig. 

Personer med schizofreni ligger i riskgruppen för samtliga dödsorsaker – och 

i synnerhet suicid. 

– Därmed inte sagt att den kardiovaskulära riskfaktorn inte är viktig. Den är 

ju kopplad till rökning, dålig kost och dåligt med motion. Det är jätteviktigt 

för psykiatri- och psykosklinikerna att satsa på – och det är nu också inskrivet 

i riktlinjerna. 
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– Tittar man på åldersfördelningen känner vi igen suicidbilden: Ett väldigt 

högt antal i de unga åldrarna i Sverige. Extremt högt. Och eftersom vi sätter 

diagnosen ganska sent, medelåldern är cirka 35 år, är det min tolkning att det 

är de med extrem sjukdom som har fått diagnosen så här tidigt. Och antalet 

är högt även i högre ålder. 

Sammanfattningsvis: 

• Det finns en generellt ökad dödlighet vid schizofreni. 

• Antipsykotisk behandling verkar skyddande. 

• Särskilt vid kontinuerlig medicinering i depåform. 
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Diskussion 
Annika Tännström 

– Jag har funderat på den positiva approachen som du hade, Margda, om den 

globala skillnaden. Finns det någon gemensam faktor för de länder som har 

en låg nivå av suicid? Någon skyddsfaktor som vi skulle kunna ta till- vara 

och lära oss av? 

 

Margda Waern 

– Vi ska vara väldigt försiktiga när vi jämför olika länder eftersom olika 

länder rapporterar på väldigt olika sätt. I en del länder som har låga tal hänger 

det ihop med att man inte kallar ett suicid för suicid – och då blir det låga tal. 

Så vi kan inte dra alla över en kam. Men en sak vi kan säga är att länder som 

har en stark religiös tradition tenderar att ha lägre suicidtal. Och det kan finnas 

flera förklaringar till det: Det kan vara en tabuering – man  gör inte suicid för 

att det är så syndfullt – eller också har det att göra med att man i religion kan 

finna en gemenskap. Jag menar inte att vi ska försöka få folk att konvertera 

men att vi ska tänka på hur vi kan öka personers möjlig- het att känna att man 

befinner sig i en gemenskap. 

– Detta var så smärtsamt påtagligt för oss när vi för några år sedan gjorde en 

studie som hette COAST. Cecilia Brain, som var min doktorand, gjorde en 

studie där en del av arbetet handlade om familjer och deras upplevelse av 

stigma och då bad vi alla med psykossjukdom om ett namn på någon när- 

stående som vi kunde intervjua. Det fanns de som inte hade något namn att 

lämna, folk som gav namn på någon i vårdpersonalen som de upplevde som 

närmast anhörig. Det säger någonting om vilken social isolation det kan vara 

fråga om och det är definitivt så att vi behöver utöka möjligheterna för 

personer med svår psykisk sjukdom att få en känsla av tillhörighet. 

 
Psykiatrers (o)intresse för överlevnad och diagnosticering 

Lennart Lundin 

– Jag satt med i SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärde- 

ring, och tog fram den här gula boken: Schizofreni – läkemedelsbehandling, 

patientens delaktighet och vårdens organisation, 2012. Jag tittade mycket på 

uppföljningsstudier och en väldigt slående sak var att psykiatrer – till skillnad 

från representanter för de andra specialiteterna – inte verkar vara så 

intresserade av om patienterna överlever eller ej. Vi hittade hundratals upp- 

följningsstudier och psykiatrerna hade aldrig tagit med överlevnad som ett 

resultatmått, bara som ett bortfall. I en enda studie sa man uttryckligen att det 

var bättre om patienten överlevde än inte. Och det skilde sig totalt ifrån andra 

uppföljningsstudier där mortalitet var ett självklart mått. 
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Margda Waern 

– Jag måste genast komma till psykiatrernas försvar… Om man gör studien i 

ett land där det inte finns personnummer kan det vara väldigt svårt att ha död 

som ett utfall. Jag minns studier från förr där man talade om att perso- ner 

med schizofreni har mycket bättre prognos i länder i Afrika i jämförelse med 

västvärlden. Vi hade den frågan uppe för diskussion när jag under- visade om 

mental hälsa i kursen om global hälsa. Några utbytesstudenter från olika 

länder i Afrika ställde frågan: ”Uppföljning? Vadå? Vi är glada om vi hittar 

journaler till våra patienter”. 

Men i ett land som Sverige – där vi har så lätt att koppla våra olika data- baser 

med varandra – borde vi vara skyldiga att göra sådan uppföljning. 

 
Lena Ulrika Rudeke 

– Det är alltså hög dödlighet i låg ålder samtidigt som vi sätter diagnosen 

sent. Om vi kunde diagnostisera tidigare skulle väl statistiken troligtvis ändra 

sig? Hur mycket hänger det ihop – de ungas dödlighet och mängden 

odiagnostiserade som potentiellt kan finnas? 

 

Lennart Lundin 

– Är det en annan, mer sjuk, grupp som får diagnoser? Det finns studier som 

visar att patienterna har fått antipsykosmedel i många, många år innan de får 

diagnoser. Det tyder på att läkare ändå har tyckt att det är fråga om en kronisk 

psykos och medicinerat dem som om det var det. För 10-15 år sedan 

publicerade en finsk forskare som heter Salokangas en studie om hur lång tid 

det tar från den första inläggningen för någon psykiatrisk åkomma tills man 

får en schizofrenidiagnos. Då såg han att det med åren hade blivit längre och 

längre och att det i Finland nu var 2 500 dygn. Salokangas tol- kade detta 

uteslutande som en kritik mot psykiatrerna. Alltså som att man borde ha vetat 

bättre men av någon anledning inte satte diagnosen. 

– Då gjorde vi i Göteborg en liknande studie och följde under fem år samt- 

liga personer i Göteborgsregionen som hade en schizofrenidiagnos för att se 

om det tog lång tid innan diagnosen sattes. I Göteborg var det inte 2 500 

dygn men det var 800 dygn från första kontakten med psykiatrin till schizo- 

frenidiagnosen. Och under de här fem åren ökade tiden till diagnos med 

ungefär 200 dygn, tror jag. Vi såg också att det var ganska stor skillnad på 

män och kvinnor. Jag tror att det tog ungefär 700 dygn för män och ungefär 

1 000 för kvinnor. Man kan undra varför det är en alldeles tydlig skillnad 

mellan män och kvinnor. Det är också jättestor skillnad när det gäller hur olika 

sjukhus sätter diagnoser. På ett sjukhus har 40 procent diagnosen paranoid 

schizofreni, på grannsjukhuset fyra mil därifrån är det fyra procent. Och det 

kan ju naturligtvis inte återspegla några verkliga förhållanden. 

– Så det här är kanske nästa kampanj för Schizofreniförbundet – att ta tag i 

diagnostiken. Hur kommer det sig att på ett visst sjukhus i Norrland har man 

inte ställt någon schizofrenidiagnos på flera år utan alla får någon drogutlöst 

psykosdiagnos? På ett mellansvenskt sjukhus kan samma patient få en annan 

diagnos. I vanliga fall vill ju läkare ha rätt diagnos så snabbt som möjligt för 

att kunna behandla. Men för psykiatrer är det inte så – de är ett annat släkte. 
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Erik Jedenius 

– Jag tror inte att vi ska fastna för mycket i diagnostik – de siffrorna vi har är 

så tydliga ändå. Det här är ju ett stort problem. Och inte bara i Sverige. Min 

kusin i Paris fick sin schizofrenidiagnos när hon var 55 år. 

 

Zophia Mellgren 

– Även när det gäller andra diagnoser ser vi samma sak – att det skiljer sig i 

landet. Men det är klart att det är viktigt att få diagnos i tid. 

 

Erik Jedenius 

– I våra studier är ju referensgruppen förstagångsinsjuknade och för att 

avgöra vilka som är det tittar vi ett år bakåt från det att diagnosen är satt – har 

de då fått antipsykosbehandling är de inte förstagångsinsjuknade utan hamnar 

i den andra gruppen. Men hundraprocentig går inte att bli. 

– Vi har ju totalpopulationen som vi undersöker – ingen slipper undan. Om 

vi skulle göra kliniska studier blir det ett selekterat urval. Då har man rätt att 

säga nej och vilka är det som gör det? Jo, personer med psykos – de vill 

kanske inte mätas. Man kan kanske tycka att det är grymt att mäta alla här i 

Sverige men vi får ju faktiskt fram viktiga siffror för folkhälsan. 

 

Depåinjektioner kunde vara vanligare 

Stefan Johansson 

– Vi ser ju här flagranta siffror för hur effektiv depåmedicin är. Jag jobbar på 

en vuxenpsykiatrisk slutenvårdsavdelning (Södra Älvsborgs sjukhus) och jag 

ser exempel på patienter som missköter tabletter, där jag tycker att depå borde 

ha satts in. Vad säger SKR och Sahlgrenska? Ska vi inte ha tuffare riktlinjer? 

 

Nina Martinsson Grbic 

– Sahlgrenska har ansökt om ordnat införande för injektionsbehandling för 
depå – det vill säga att man ska gå ut och vara lite tydligare med att erbjuda 

det1. Sedan kommer vi ju inte att kunna göra det om inte patienterna vill ha 
det. 

 

Stefan Johansson: 

– Får de reda på att de har 30 procent större chans att överleva så kommer de 

att vilja det. 

 

Nina Martinsson Grbic 

– Det är sådant man får jobba med. Om man får ett sådant här ordnat in- 

förande, som innebär att verksamheterna får lite mer stöd och ekonomi för att 

arbeta med det här, får man jobba med motivation och information. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Det visade sig efter seminariet att Program- och prioriteringsrådet föreslår Hälso- och Sjukvårdsstyrelsen att avslå 

den ansökan om ordnat införande för långtids- verkande depåneuroleptika i Västra Götalandsregionen som gjorts av 

Terapigrupp Psykiatri tillsammans med Psykiatri Psykos, Sahlgrenska. 
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Kostnadseffektiviteten övertrumfar kostnaden 

Andreas Gremyr 

– Vi jobbar systematiskt med att öka tillgången till depåinjektion som 

behandlingsform – just på grund av att dödligheten minskar – vilket också 

driver upp kostnaden för läkemedel vartenda år och det drabbar i sin tur 

verksamheten och påverkar tillgången till andra behandlingsformer. Det är 

lite olyckligt att man när man väljer det effektivaste också är tvungen att välja 

någonting som är dyrare och riskerar att tränga undan någonting annat. Så det 

finns en politisk aspekt av det som man behöver ta hänsyn till. För självklart 

är det så att man ska använda den effektivaste behandlingen. 

 

Nina Martinsson Grbic 

– För att över huvud taget få ansöka om ordnat införande ska kostnads- 

ökningen vara över två miljoner och här hade man beräknat en kostnads- 

ökning på sex miljoner om de patienter som i dag inte har depåinjektions- 

behandling skulle få det. 

 

Lennart Lundin 

– Jag hade en på-en-annan-planet-upplevelse i våras. Jag var inbjuden i 

egenskap av medlem i Schizofreniförbundet till en presentation av 

läkemedelsutredningens förslag som framför allt handlar om hur läkemedel 

ska bekostas och hur statsbidragen ska se ut. Man diskuterade bland annat 

införandet av nya, dyra mediciner. Och då insåg jag att man diskuterade nya 

cancermediciner som förlängde folks liv med sex månader. De sex måna- 

derna kostade ungefär en och en halv miljon. Det vi diskuterar här är 

psykosmediciner som på ett år kanske kostar 60-70 000 kronor och som alltså 

sänker dödligheten väsentligt. Så ett svar på frågan ”Vems liv är värt pengar?” 

är ju att schizofrenipatienters liv uppenbarligen inte är värda så mycket 

pengar. Det är svårt att tolka det på ett annat sätt när man först accepterar 

årskostnader på tre miljoner och sedan undrar om man ska ge 

schizofrenipatienterna de moderna medicinerna när de är så dyra som 60-70 

tusen per år. Och nu tror jag till och med att jag tar i lite – det blir kanske inte 

så mycket. Det kanske Meckiann vet? 

 

Meckiann Jönsson 

– Förlåt, jag försökte kolla upp siffror så nu var jag inte riktigt med. Men 

kostnaden för läkemedel ligger generellt på cirka tio procent av vårdens totala 

kostnader, tittar man på psykiatrins kostnader för läkemedel är den långt lägre 

– jag tror att det är cirka fem procent av den totala kostnaden. 

 

Lennart Lundin 

– I Skåne har man räknat ut att psykiatrins relativa andel av sjukvårdskakan 

de senaste 25 åren har minskat från tolv till åtta procent. Det finns också en 

annan studie – den som Andreas kommer att prata om – som visar att 

absolutkostnaderna har minskat. Det man ibland hör om att psykiatrin skulle 

vara något sorts prioriterat område är alltså bara nonsens. Det är absolut inte 

så. I region efter region efter region ser vi att de relativa kostnaderna minskar. 

De har minskat i decennier och de fortsätter att minska. 
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– Jag kommer ihåg när jag var chef på en klinik i Jönköping och det var en 

överläkare som på något politikermöte vi hade sa: ”Snälla, kan ni inte sluta 

prioritera oss – för om ni fortsätter så här kommer alla pengarna vara slut om 

21 år”. Det hade han räknat ut. 

 

Zophia Mellgren 

– Vi måste nog också bli bättre på att räkna in och redovisa vissa kostnader. 

Och få understöd i det. Det är ju jätteviktiga behandlingar som psykiatrin har 

som inte involverar en stor magnetkamera. Vi började med att prata om 

återinläggningar och vad de kostar. Om vi har fler personer med depåinjek- 

tioner och en fungerande medicinering kommer vi ju att tjäna på att de inte 

blir mer sjuka. Jag tycker inte att man gör ordentliga helhetsanalyser. 

– En annan sak jag tänkte på är det sociala sammanhanget. Ensamma 

personer och vikten av sysselsättning som också är en viktig rehabiliterande 

åtgärd och en viktig del i psykiatrins verksamhet som också fungerar före- 

byggande och skyddande. 

 

Erik Gustafsson 

– När läkemedel subventioneras och godkänns av TLV (Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket) tittar de på kostnadseffektivitet och hälsovinsten 

samhället gör. De nya depåläkemedlen är ju subventionerade och således att 

bedöma som kostnadseffektiva. Den stora skillnaden mellan tabletter och 

depåbehandling är att man får ett minskat antal återinläggningar som kostar 

pengar per vårddygn. Jag tror att kostnaden är under 50 000 per år för de 

moderna depåläkemedlen. 

– Det är ett dilemma att myndigheten tittar på kostnadseffektivitet men 

regionerna tittar på kostnad och budget. De läkemedelstunga divisionerna – 

cancervården eller reumatologin till exempel – har blivit bättre på att använda 

terminologin kostnadseffektivitet även från vårdens sida. 

 

De många goda exemplen bör visas upp 

Lena Ulrika Rudeke 

– Ingen är opåverkad av vad som händer i offentligheten. Cancervården i 

offentligheten dryper av positiv reklam i form av rosa band och annat. Jag bor 

på landet och där tittar jag ut på ensilagebalar som påminner mig om antingen 

bröstcancer eller prostatacancer, beroende på färg. Men vi ser ingen färg som 

glittrar ute i det gröna för schizofreni eller annan psykisk ohälsa. Det är helt 

osannolikt vilken skild behandling de olika sjukdomarna får. Det enda 

området där psykisk ohälsa har en viss status är inom konsten. Men annars är 

det ett stigma som ingen kändis gärna går ut och talar om att de har. Frågan 

vi alla måste ställa oss, tycker jag, när vi bedriver politik, förvaltning och 

utbildningar är: Vilken människosyn omsätter vi i resultaten vi får? Det går 

aldrig att komma ifrån att den finns där, men vi tittar inte  ofta på om våra 

beslut genererar den människosyn vi vill ha. Men vi kan åtminstone en gång 

om året titta på det – och ta ansvar för det. Man kan inte sitta i decennier och 

konstatera att vi gör samma fel om och om igen. Vi kan bättre. 
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Lennart Lundin 

– Det här är ju ändå en bransch med ganska många goda möjligheter också. 

Det blir lätt att man börjar en sådan här dag med eländes elände och tycker 

att alla är dumma mot oss och att ingen förstår hur svårt vi har det. Ibland 

tänker jag att psykiatrin lite har försatt sig i det här själv genom att inte dra 

fram hur bra det faktiskt går för väldigt många av patienterna. Att man kan 

göra en sådan skillnad i en så viktig del som dödlighet med olika mediciner. 

Men jag tänker också på andra välfungerande exempel. Ett som jag själv var 

med om att införa i Sverige är psykoterapi mot självstigma. De fördomar som 

finns i samhället kletar av sig på den egna självbilden så att man mår mycket 

sämre, söker hjälp senare och så vidare. Psykiatri Psykos-kliniken fick frågan 

om vi ville prova en psykoterapimetod för att jobba med självstigma. Vi 

gjorde en randomiserad kontrollerad studie med 130-140 patienter med 

schizofrenidiagnos. Och CEPI (Centrum för Evidensbaserade Psykosociala 

Insatser) sade att de nästan aldrig hade sett en så positiv effekt av någon 

psykoterapimetod. Av de första 30 patienterna var det 28 som förändrades 

och alla förändrades i positiv riktning. 16 av dem förändrades mer än en 

standardavvikelse, vilket är helt makalöst egentligen i sådan här forskning. 

– Och det är egentligen bara ett exempel på det här med goda nyheter och att 

det lönar sig att satsa på bra psykiatri. Ibland kan man tänka sig att en politiker 

som öppnar GP och ser veckans katastrofrapport från affektiv psykiatri – de 

skriver väl tre sidor i månaden om hur eländigt det är på kliniken där – kanske 

slår ihop tidningen och tänker ”Herregud, ska man slänga pengar på det här 

gänget?” Då är det bra att visa att det finns väl- fungerande verksamheter och 

metoder. Och att gör man rätt saker – följer riktlinjer, har bra organisation, 

involverar anhöriga och närstående – så funkar det här. 

– Synen på psykiatrin i förfall ökar dessutom stigmat i högsta grad. Den 

stigmatiserar också alla som jobbar i branschen. 

 

Meckiann Jönsson 

– Jag tror precis som Lennart att när vi i dag vet så mycket mer och har så 

mycket bättre metoder handlar det också om att sprida kunskap. Därför att det 

finns hopp i dag. 

– Tittar man på siffrorna när det gäller mortalitet och suicid och att över nittio 

procent står utanför öppna arbetsmarknaden är det ganska dystra siffror och 

jag tror – men jag är helt öppen för att jag kan ha fel – att man från vården 

kanske inte så snabbt vill lägga den diagnosen på en ung människa just därför 

att det ser så dystert ut. Men när vi nu vet att varje återfall innebär en 

funktionsförsämring och försämrad livskvalitet kan det inte vara acceptabelt 

att nyinsjuknade ska behöva vänta i flera år på diagnos och optimal 

behandling. Tittar man på onkologin och tumörernas utveckling vet vi att ju 

tidigare vi lyckas upptäcka dem och sätta in modern behandling desto bättre 

prognos har patienten. Och det är egentligen samma sak här. Vi måste hitta 

strategier och skapa incitament för att komma in tidigare och sätta diagnos 

och starta med en modern behandling för att ge patienten mer optimala 

förutsättningar och en bättre prognos. 
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– Och diskussionen om kostnaden för läkemedel blir kontraproduktiv, den 

blir ett hinder för att den är högre för moderna läkemedel. Vi vet idag att de 

moderna behandlingsmetoderna ger medicinska fördelar och myndigheter har 

också bedömt dem som kostnadseffektiva. Kostnaden för moderna läke- 

medel är högre även inom onkologin men där hanterar man frågan annor- 

lunda. Där kan behandlingen kosta upp till tio gånger så mycket och där 

ifrågasätts inte läkemedel som har bedömts vara kostnadseffektiva på samma 

sätt – där upplever jag att man följer riktlinjer och aktuellt evidens- läge i 

högre utsträckning. 

– Så jag tror att en perceptionsförändring ska till och att vi som sitter i det 

här rummet har en viktig uppgift i att öka och sprida kunskapen och inge 

hopp. 

 

Stigmatiserad diagnos 

Margda Waern 

– Man ser ibland journaler där någon ung person har fått diagnosen psykotisk 

depression. Men av symtombeskrivningen framgår att det är en person med 

schizofreni. En del tänker på diagnosen som en stämpel de inte vill ge. I Japan 

har det gått så långt att man har hittat på ett nytt namn för schizofreni för att 

man menar att begreppet är så stigmatiserat. Det är absolut en del av 

problematiken. 

 

Zophia Mellgren 

– Psykiatrin är speciell på det sättet. En schizofrenidiagnos kan ses som ett 

stigma eller en stämpel. Jag tror att det är viktigt för alla som jobbar i området 

att inge hopp och att städa lite bland begreppen. Stigma Watch är en viktig 

del av det. 

 

Lennart Lundin 

– Den första schizofreniföreningen grundades här i Göteborg för 40 år sedan. 

Under hela den tid förbundet har funnits i Sverige har det pågått en diskussion 

om huruvida man ska behålla namnet schizofreni eller ej – just utifrån att det 

är så stigmatiserat. Andra säger att vi inte får bort stigmat genom att byta ut 

namnet. På den senaste kongressen var det exakt samma diskussion som det 

har varit i 40 år. 

 

Nina Martinsson Grbic 

– Schizofreni är ju den psykiatriska diagnos som är först ut med att få ett 

standardiserat vårdförlopp. Jag sitter med i den nationella arbetsgruppen så 

jag är lite involverad men vi är bara referensgrupp till dem som skriver. 

Remissversionen ska vara klar i februari någon gång. När vi har ett stan- 

dardiserat vårdförlopp borde ju diagnosfrågan aktualiseras. Vårdförloppet 

innehåller ställningstagande till diagnos. 

 

Johanna Sandström 

– Ett fall Stigma Watch fick var när Per Gahrton hade uttryckt sig om 

”ideologiskt schizofrena” personer. Vi kontaktade honom och fick svar om 

att vi naturligtvis hade rätt i sak. Men han menade att i hans generation 

använde man schizofren istället för motstridig. 
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– När jag kollade SAOL såg jag till min stora förtvivlan att där står det att det 

betyder förvirrad och splittrad. Det resulterade i ett samtal till Svenska 

Akademin. De låg inte riktigt i fas för att uppdatera sin ordlista just nu men 

de har gjort en notering om att det ska korrigeras. 

 

Stefan Johansson 

– Jag insjuknade i februari 1990 och kom till Lillhagen. Jag fick min diagnos 

i maj 1991 – det tog alltså 15 månader. För män brukade det ta 700 dygn, så 

jag var lite tidig då. 
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Andreas Gremyr: 
Hur mår psykosvården i landet? 

Hur mår psykosvården? Den frågan är huvudtema i det föredrag Andreas 

Gremyr, verksamhetsutvecklare vid Psykiatri Psykos på Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset, håller. 

 

– Det är en svår fråga. Det är svårt att jämföra hur vården de facto ser ut i 

olika regioner. Lennart initierade ett samarbetsprojekt med Schizofreni- 

förbundet, SKR/KPP (Kostnad Per Patient) och Sahlgrenska och det visade 

sig att det kom ut en rapport i våras där man jämför kostnader för specialiserad 

psykiatrisk vård och har tittat specifikt på schizofrenivård. Det är 

superspännande. 

– Den första svårigheten är att det finns väldigt få analyser som bygger på 

data för alla patienter. Det nationella kvalitetsregistret för psykossjukdom har 

funnits i 17 år men har svårt att få vingar och faktiskt bidra till utvecklingen 

i någon större omfattning. SKR och Kostnad Per Patient har jobbat under lång 

tid men får inte täckning i hela landet. 

– Den här rapporten bygger på 14 regioner där Västra Götalandsregionen är 

en. Sedan finns det andra initiativ, nationellt och internationellt, som visar på 

andra exempel som också skulle kunna bli aktuella för oss. Ett sådant är idén 

om lärande hälsosystem och vi ska titta lite kort på det. 

 

Men först går Andreas Gremyr till den nämnda rapporten som bygger på data 

från KPP. 14 regioner skickar årligen data till SKR där de har brutit ner alla 

sina kostnader för behandlingar på individnivå så att man kan foga samman 

grupper av patienter och säga vad vården kostar. 

– Här finns antal patienter, besök, vårddagar – sedan är det data från Social- 

styrelsens patientregister. Det omfattar alla data för psykiatri i hela landet, 

men de är begränsade till slutenvård och endast till läkarbesök i öppen- 

vården. Här finns också återinskrivning, överdödlighet och behandling med 

antipsykotiska läkemedel. Och sedan har man lyckats hitta en indikator för 

nationella kvalitetsregistret, nämligen andelen patienter som har fått läke- 

medelsgenomgång de senaste tolv månaderna. Så det här sammantaget finns 

i den här rapporten – men den är som många andra rapporter lite knölig att 

förstå sig på. Så vi tog oss friheten att göra en egen rapport av den – 

tillsammans med dem från SKR. 

 

Andreas Gremyr tar upp fyra exempel och börjar på hemmaplan med Västra 

Götalandsregionen. 

– Vår region har 5037 patienter av de nära tjugotusen som är med i 

materialet. Kostnaden per patient ligger på strax över 110 000 per år och de 

patienter som har haft tid i slutenvården har i snitt 44,9 vårddygn på ett år. 

Kostnaden per vårddygn är nästan 7000 kronor. Det görs 15 besök i öppen- 

vården per patient och år och kostnaden per besök är 3343 kronor. 
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– Det är sådana här siffror som man kan dra fram och som kanske inte säger 

så mycket om vi tittar enbart på dem så vi får jämföra i ett lite större 

perspektiv. Vi har flera olika indikatorer som visar vårdens innehåll: i vilken 

utsträckning får man läkemedelsgenomgång, i vilken utsträckning har man 

förskrivit antipsykotisk medicin efter utskrivning, hur många öppenvårds- 

besök får man men också hur mycket pengar läggs det på just den här 

psykospatientgruppen? Och det handlar om kostnader som har genererats 

under det år man tittar på – det är alltså inte vad som är ambitionen att göra 

utan det man faktiskt har utfört. 

– Den rosaröda triangeln visar saker som indirekt påverkar vårdens resultat 

– hur proaktiv eller reaktiv är vården? Om man lägger en väldigt stor andel 

av sina kostnader i slutenvården och prioriterar den fångar man ofta upp 

patienter först när de är akut sjuka och jobbar inte lika mycket före- byggande. 

Det kan också visa sig i graden av återinskrivningar under sex månader. Och 

det som är det yttersta utfallsmåttet här är ju överdödligheten. Vill vi sträva 

efter att patienten ska leva ett så långt och gott liv som möjligt ska den sjunka. 

I befolkningen i stort är siffran 1. Det vi vet om överdödlig- heten hos 

patienter med schizofreni i de här 14 regionerna är att den ligger på 2,64 – så 

det är hög överdödlighet i stort. 

 

Västra Götalandsregionen har en fjärdedel av alla patienter i den här gruppen 

och ligger i stort sett kring snittet. 

– Men vi investerar lite mer pengar än andra regioner just i psykosvården. 

Skåne, som är den region som är närmast i storlek, har 1161 patienter färre 

och en lite annan profil. Där har man lite mer öppenvård per patient och lite 

lägre kostnader. Överdödligheten är lägre och en större andel pengar går till 

öppenvård än slutenvård. 

– På tal om ensamhet ska vi till Norrbotten där det inte är så många patienter: 

802. Det som är lite spektakulärt här är att geografin sannolikt avspeglas i 

våra data. Här har de nästan hälften så många besök i öppenvård och tre 

fjärdedelar av kostnaderna går till slutenvård. Här är återinskriv- ningarna lite 

flera och regionen är sämst i klassen när det gäller över- dödligheten. Det kan 

säkert ha väldigt många skäl men det visar sig att här har de har svårt att 

bedriva öppenvård på ett adekvat sätt. 
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– Det sista exemplet är med för att visa att det är väldigt svårt att se något 

samband mellan variablerna. Östergötland lägger minst pengar per patient 

och har lägst överdödlighet. Så det finns ingen riktig rim och reson i det – och 

det är svårt att utifrån dessa data säga hur man ska göra. Men det här ska ni 

använda som diskussionsunderlag, Lennart, när ni träffar politiker och 

ledningar. Det är ett spännande underlag. 

 
– En följdfråga blir då: Varför är det så svårt att mäta, följa upp och utveckla 

psykosvården? För det är ju inte så att det är först nu vi börjar ta oss an det 

här utan det är någonting man har försökt jobba med i jag vet inte hur många 

år. Kvalitetsregister för psykosvård startade runt millennieskiftet så det är 

åtminstone i ungefär två decennier som man aktivt på nationell nivå har 

försökt följa upp de här sakerna. Och vi kan inte säga så mycket mer om 

vården nu än man kunde då – mer än att det finns väldigt spännande studier 

gjorda. Så hur kommer vi vidare? 

– För att komma med ett litet inlägg i debatten här kan man tänka sig vården 

som ett komplext adaptivt system. Det finns alltmer forskning kring 

komplexa adaptiva system och deras roll i olika organisationer. Det här är en 

multidisciplinär forskningsgren som kommer från många olika håll – man 

tittar på ekologiska system, på mänskliga system, företag, socio- tekniska 

system – och försöker förstå vad det finns för underliggande principer som vi 

kan ta hjälp av för att hantera svårigheterna. 

 

– Vi tänker oss att system kan finnas på tre olika nivåer: 

• Ett simpelt system är förutsägbart med tydliga samband och få 

komponenter. Det är som en sockerkaka – man har sju ingredienser 

och om man rör ihop dem och stoppar in i ugnen vet man att det 

kommer att smaka likadant varje gång. Relationen mellan orsak och 

verkan är uppenbar för alla – det är inte svårt. 

• I ett komplicerat system är det mer av samma. Det är många 

integrerade komponenter och det finns ett behov av expertis och 

analys för att förstå hur saker och ting hänger ihop – men saker och 

ting hänger ihop. Så har man tillräckligt mycket tid, tillräckligt 

mycket kunskap och tillräckligt mycket pengar kan man bygga en 

raket och flyga till månen utifrån ett recept – och man kan följa 

receptet upprepade gånger och hamna på månen varje gång. Det är 

förutsägbart men kräver betydligt mer. 

– Och vi har en tendens att behandla vården som att den är ett simpelt eller 

komplicerat system. Har vi tillräckligt mycket experter i ett rum kan vi 

bestämma riktlinjer och rutiner för hur schizofrenivård ska gå till. Men ska 

de fungera varje gång krävs det att systemet är förutsägbart. 

• Och den tredje sorten är komplexa system. De är dynamiska och 

oförutsägbara och de är alltid mer än sina delar eftersom det är 

interaktion mellan komponenterna som gör att systemet förän- 

dras. Så när vi som är experter försöker adressera systemet har det 

förändrats medan vi försöker. Det sätter kompetens och erfarenhet 

lite ur spel. Vi kan inte hantera det som vi hanterar linjära, slutna 

system. 
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– Och det här vet vi om – men ändå har vi en tendens att ta till de här gamla 

riktlinjerna och reglerna och rutinerna. 
 

– Ur ett organisatoriskt perspektiv kan man tänka sig att ett simpelt system 

har en organisationskarta med en tydlig ledning och att det finns pengar och 

en hierarki. Ett komplicerat system är svåröverblickbart. Medan den sanno- 

likt bästa bilden för att beskriva ett komplext system är en svart låda – vi vet 

faktiskt inte hur det hänger ihop. Vi har en massa input och en massa output 

men vi vet inte hur de är beroende av varandra. Det finns en dansk professor 

som heter Erik Hollnagel som har skrivit mycket om patientsäkerhet utifrån 

det han kallar Safety II. Han säger att det som behövs för att få det att fungera 

bättre är att: 

• få överblick över vad som händer. 

• kunna ge respons på ett flexibelt sätt utifrån det vi ser. 

• kontinuerligt lära av det som fungerar och inte. 

• se framåt och kunna predicera utveckling. 

 

– Och det här behöver ske på alla nivåer i sjukvården. För den enskilda 

patienten, i det kliniska mikrosystemet där man samlas runt patientens behov. 

Det behöver ske på enhets- och verksamhetsnivå, det behöver ske på 

förvaltningsnivå och nationell nivå. Och så är det inte i dag, tyvärr. Så vi har 

en del att jobba med. 

 

Av Nina Martinsson Grbic får Andreas Gremyr frågan hur det skiljer sig från 

det vi gör i simpla system. Där skapar vi också en överblick och lär oss av det 

vi gör så att vi sedan kan göra på ett annat sätt och se skillnad, menar hon. 

– Det är flera aspekter. En aspekt man för fram här är att vården har en 

tendens att inte lära av vare sig sina misstag eller det man lyckas med. Varje 

enskilt behandlingsförsök innehåller kunskap om hur det gick för den här 

patienten med de här förutsättningarna och vad det blev för effekt av det. 

Vartenda behandlingsförsök innehåller sådan kunskap som vi tappar bort. Du 

tolkar saken på ett sätt medan någon annan tolkar den på ett annat. 
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– Vi har en ofullständig lärocykel där vi hela tiden gör saker som genererar 

kunskap men vi kan inte systematiskt ta den tillvara och agera på den. För det 

har vi inte stöd för i systemet. Hur jag behandlar mina patienter beror för 

mycket på mina egna erfarenheter. 

– Begreppet som det pratas om här är det som kallas för Learning Health 

Systems där man helt enkelt försöker etablera lärocykler för samma typer av 

information på alla nivåer. Alltså det som är viktigt i behandlingen av den 

enskilda patienten är också viktigt på aggregerad nivå för enheten eller 

verksamheten. Hur skapar vi bästa möjliga förutsättningar för det? Det sker 

en hel del sådan forskning runtom i världen och vi har ett småskaligt test på 

Sahlgrenska som handlar om att varje enskild behandlare och patient behöver 

så mycket insyn som möjligt i det som händer i behandlingen så att man kan 

anpassa den efter hur det går. Då behövs tillgång till någon sorts utfallsmått, 

till information om vad som görs. Och vi fick möjlighet att skapa en 

patientöversikt för psykosvård helt enkelt. Där man kan se patientens 

skattningar, funktionsnivå, symtom, livskvalitet – men också insatser som har 

gjorts eller som saknas. För att kunna följa skeendet över tid och för att kunna 

ta beslut och agera på informationen. 

 

– Och det är väl det som är skillnaden, Nina. Hade vi haft riktlinjer hade vi 

sagt att du som är patient A1, du ska få behandling X. Och du är patient B, du 

ska få behandling Z. Men här handlar det om att följa och se om patienten blir 

bättre? Har vi lärt oss någonting av det? Kan vi ta vara på den aggregerade 

kunskapen och öka den typen av behandling eller den typen av kompetens? 

Så det som är intressant med detta är att vi tittar på det på två nivåer. En nivå 

är rent konceptuellt i teorin: Vad är ett lärande hälsosystem i psykiatrin? Men 

det är också att titta på hur det skulle kunna se ut i praktiken och undersöka 

nyttan för patienten. Att faktiskt ha tillgång till den här informationen. Som 

det är nu är det svårt för behandlaren att få översikt över all fritext som finns 

i journalen och det är omöjligt för patienten. Här försöker vi göra det tydligt 

för båda så att det blir till hjälp att kontinuerligt lära och följa och agera där 

man kan göra någonting åt sakerna. 
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Jari Tiihonen: 
Antipsykotika och långtidsverkande injektioner 

Jari Tiihonen, professor i klinisk neurovetenskap, var också inbjuden att 

medverka vid dagens seminarium. Han meddelade att han mycket gärna 

skulle komma men att han just i dag dessvärre skulle vara i Singapore. 

Schizofreniförbundets Lennart Lundin och Johanna Sandström åkte då till 

Karolinska Institutet i Stockholm för att där intervjua honom om huvuddragen 

i hans forskning. En sammanställning av den intervjun finns i en film som 

visades på seminariet och som också går att se på 

https://youtu.be/MkrsTmcCpq0. 
 

Jari Tiihonen var den som ledde arbetet med studien Erik Jedenius tidigare 

talade om, där de försökte ta reda på om det finns någon kliniskt relevant 

skillnad mellan olika typer av antipsykotika avseende risken för återin- 

läggning, behandlingssvikt eller dödsfall. De använde en riksomfattande 

databas som omfattade alla patienter i Sverige mellan 16 och 64 år som  hade 

blivit behandlade för schizofreni. Där fanns information om behand- lingen, 

om vilka läkemedel de hade ordinerats och fått recept för samt om dödlighet. 

Genom att sammanlänka den här informationen kunde forskarna få reda på 

vilka resultat som är relaterade till vilka behandlingar. 

– Att göra observationsstudier har också fördelar i jämförelse med 

randomiserade kontrollerade studier eftersom de sistnämnda bara kommer att 

omfatta kanske 5-10 procent av alla patienter – och det är de mest 

samarbetsvilliga som kanske inte har några övriga sjukdomar och så vidare. 

Men här har vi alltså inkluderat alla. 

 

– Mortalitet har debatterats flitigt inom schizofrenibehandling eftersom 

somliga tror att biverkningarna kan vara anledningen till den ökade 

dödligheten bland schizofrenipatienter. 

Meta-analyser av randomiserade kontrollerade studier visar att den grupp 

patienter som får antipsykotisk medicin har 30-50 procent lägre risk att dö än 

den slumpvis valda grupp som har fått placebo. Sådana studier är emellertid 

rätt kortvariga, ofta 8-12 veckor. 

– Så hur kan vi veta vad som händer under en fem-, tio- eller tjugoårs- period? 

Observationsstudier är det enda sättet och det har gjorts åtskilliga 

observationsstudier om mortalitet och antipsykotisk behandling och så vitt 

jag vet visar alla stora studier samstämmiga resultat – att dödsrisken är lägre 

när patienterna använder antipsykotika än när de inte gör det. Det här har 

observerats i åtskilliga länder och i den svenska studien kunde vi se samma 

sak. 

 

– När vi får en ny patient som diagnostiserats med schizofreni, behandlas på 

sjukhus, svarar bra på behandlingen, skrivs ut till öppenvården och allt går 

bra ställs man inför frågan: Hur länge ska vi fortsätta den antipsykotiska 

medicineringen? Vissa riktlinjer säger ett år, andra två eller fem – men ingen 

har egentligen vetat, eftersom det inte har funnits några långsiktiga data. 

https://youtu.be/MkrsTmcCpq0
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Forskarna gjorde därför en studie där de med hjälp av en finsk rikstäckande 

databas undersökte om det finns en särskild tidpunkt där risken för återfall 

går ner och det skulle vara säkert att avsluta medicineringen. De tittade på 

förstagångsinsjuknade för att se hur risken för återfall eller behandlingssvikt 

påverkades om patienterna avbröt medicineringen inom det första behand- 

lingsåret, under de första två åren, mellan två och fem år samt efter fem års 

behandling eller mer. 

– Till vår förvåning kunde vi inte hitta någon säker tidpunkt för utsättning av 

antipsykotisk medicinering, där riskerna minskar. Det verkar som att det 

under åtminstone de första åtta sjukdomsåren är omöjligt att säga att det skulle 

vara säkert att sätta ut medicineringen. 

 

Den svenska studien publicerades i JAMA Psychiatry och den finska i 

American Journal of Psychiatry. De hör båda till världens mest lästa 

psykiatriska tidskrifter. 

– I resultaten från den svenska studien kan vi se att det finns kliniskt 

relevanta skillnader mellan olika typer av antipsykotisk medicinering. 

Klozapin innebär en låg risk för återinläggning. Det gör också långtidsver- 

kande injektioner av flera antipsykotika. Det verkar som att långtidsver- 

kande injektioner i jämförelse med den orala formen av samma preparat 

fungerar mycket bättre. 

– Vid varje återfall verkar det som att funktionsnivån försämras. Så det är 

väldigt viktigt att försöka undvika återfall för att bibehålla funktionsnivå och 

livskvalitet hos de här patienterna. 

– När vi tittar på specifika antipsykotika kan vi se ganska stora skillnader och 

Klozapin samt flera långtidsverkande injektioner innebär den lägsta risken 

även när det gäller återfall. Som konsekvenser för klinisk behandling föreslår 

vi i vår studie att vissa sorters behandling bör användas i större utsträckning, 

särskilt i vissa länder. Klozapin och långtidsverkande injektioner fungerar bra 

– mycket bättre än många andra mediciner som man har använt tidigare. 

 

– I vissa länder är problemet att det inte lönar sig för läkare och sköterskor 

att minska antalet återfall. Där är det istället så att ju oftare patienterna 

kommer tillbaka desto bättre – för då får sjukhuset pengar. Men vi ska tänka 

på patienternas välbefinnande och därför borde det i riktlinjerna anges att 

vissa behandlingar fungerar bättre än andra. Jag tycker att det borde framgå 

tydligare. 

– Om en onkolog visste att injektion av ett visst preparat minskade risken för 

canceråterfall med 30 procent i jämförelse med att ge samma medicin i oral 

form gissar jag att onkologen skulle föredra att ge den injektionsform. 

Så varför händer det inte i psykiatrin? Försöker man hitta skälen till den 

relativt låga användningen av långtids-verkande injektioner är det vanligaste 

svaret man får av sjukhuspersonal att patienterna inte är villiga att ta dem. 

Men det har faktiskt studerats. Professor John Kane och hans kolleger i USA 

gjorde en studie för att ta reda på hur stor andel av nya schizofreni- patienter 

som skulle föredra långtidsverkande injektioner framför oral medicinering. 

De förberedde ett psykopedagogiskt undervisningsprogram för patienter, 

anhöriga, läkare och sköterskor och nu har de analyserat resultaten som har 

publicerats i Journal of Clinical Psychiatry. 
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– Resultaten visar att cirka 70 procent av förstagångsinsjuknade patienter 

föredrar långtidsverkande injektioner och bara 30 procent oral behandling. 

Jag tycker att det ganska tydligt visar att den huvudsakliga flaskhalsen för en 

mer utbredd användning av depåmediciner inte är patienternas attityd – det är 

attityden hos personalen. 

 

– Det kan finnas två problem när det gäller riktlinjerna för behandling. Det 

ena är frågan om de ser ut som de borde och det andra är huruvida personalen 

följer riktlinjerna eller inte. Och det verkar faktiskt som om det inte är särskilt 

ofta som riktlinjerna följs. Det är svårt att säga vilka orsakerna till det är. Men 

det verkar som om det inte finns något riktigt incitament eller system som 

verkligen styr personalen mot att göra rätt.  Ett sjukhus i Finland har gjort ett 

försök med att ge personalen en lönebonus varje år – om det finns ett 

överskott i budgeten. Men det finns ett villkor – att ett visst antal riktlinjer för 

schizofrenibehandling följs. 

– Det var tydligt att följsamheten gentemot riktlinjerna ökade ganska mycket 

när det nya bonussystemet infördes så jag antar att den sortens system faktiskt 

skulle kunna fungera. 

– Som jag ser det visar vår forskning och en del annan forskning att rikt- 

linjerna skulle ändras. I de flesta riktlinjer står det för närvarande att det finns 

vissa speciella situationer där man ska överväga långtidsverkande injektioner. 

Enligt min uppfattning borde det stå att det finns vissa speciella situationer 

där man ska överväga orala mediciner – och i övrigt är det lång- tidsverkande 

injektioner som ska användas. 

 

– När det gäller kombinationen av psykofarmaka och psykosociala behand- 

lingar tror jag att antipsykotika ger möjlighet att på ett effektivt sätt använda 

psykosociala behandlingar som KBT. Och tvärtom – psykosociala behand- 

lingar gagnar psykofarmakologisk behandling eftersom den leder till bättre 

efterlevnad och följsamhet. Så de gör båda att den andra fungerar bättre. Data 

från de nordiska länderna visar att patienterna får sin schizofreni- diagnos i 

en medelålder som är över 30 år. I Finland hade en stor majoritet av dem som 

fick sin schizofrenidiagnos redan ordinerats psykofarmaka under lång tid och 

det kan ta upp till tio år innan man kommer fram till rätt diagnos. 

– Det är konstigt, tycker jag – den här diagnosen bör ställas snabbare. Och 

jag vet inte vad det beror på. Om vi tänker oss en motsvarande situation där 

en dermatolog ser en svart fläck på patientens hud och vet att det är melanom 

tror jag inte att han skulle säga: ”Ingen fara, det är bara en lever- fläck”. 

Dermatologen skulle försöka behandla så effektivt som möjligt. Men i 

schizofrenivården tror jag att ett problem är att vi inte behandlar sjuk- domen 

i den tidiga fasen så effektivt som vi skulle kunna. 

 

– Om vi sammanfattar den svenska studien kan vi konstatera att behandling 

med antipsykotika är kopplad till väsentligt lägre dödlighet. Det verkar som 

om det är bristen på antipsykotisk behandling som är kopplad till överdöd- 

ligheten bland schizofrenipatienter. När det gäller återfall kan vi se ganska 

stora skillnader mellan olika läkemedel och Klozapin samt långtidsverkande 

injektioner ger lägst risk för återfall. 
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– En sammanfattning av den finska studien av förstagångsinsjuknade är att vi 

inte kan se någon säker tidpunkt för att avbryta medicinering med anti- 

psykotika under de första åtta sjukdomsåren. 
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Diskussion 
Lennart Lundin 

– Nu när vi har sett filmen finns det egentligen en faktamässig pusselbit till, 

nämligen den studie om suicid som Rättsmedicinalverket gjorde. Den skulle 

det vara intressant att höra mer om. Det har också gjorts några händelse- 

analyser som Nisse Sjöström, som inte är här, skulle ha visat. Men om Jonas, 

som är här, säger någonting om den forskningen ni gjorde och vad ni kom 

fram till – ni publicerade ju bland annat en kort rapport i Läkar- tidningen om 

det – har vi alla fakta på plats. 

 

Väsentligt ökad risk för suicid om medicinerna inte tas 

Jonas Forsman 

– Absolut! Jag har inte förberett mig alls men det gör jag gärna. 

– Rättsmedicinalverket har flera olika enheter, däribland rättspsykiatri, rätts- 

medicin och rättskemi. Vad vi gjorde var att undersöka hur stor följsamhet 

som förelåg hos den svenska befolkningen bland individer som stod på en rad 

olika läkemedel. Två stora läkemedelsgrupper som vi undersökte var 

antipsykotiska läkemedel och antidepressiva läkemedel. 

– Vi jämförde om det toxikologiska fyndet vid obduktion samstämde med 

tidigare recept – hade man samma läkemedel i blodet som man hade fått 

recept för. Ett överensstämmande recept talade för följsamhet och ett icke- 

överensstämmande recept för icke-följsamhet. Och så kategoriserade vi in de 

här olika grupperna i ”full följsamhet” – att man hade tagit samtliga läke- 

medel som man hade fått recept på, ”partiell följsamhet” – att man hade vissa 

av de läkemedel man hade fått recept för i blodet, eller ”ingen som helst 

följsamhet” – att man inte hade något av läkemedlen man hade fått recept för. 

 

– För antipsykotiska läkemedel visade det sig vara en tretton gånger ökad risk 

att dö i suicid vid icke-följsamhet. Vid partiell följsamhet var det en sju 

gånger ökad risk för samma läkemedelsgrupp. För antidepressiva läkemedel 

var motsvarande siffror cirka en och en halv till två oavsett följsamhets- grupp 

– och det var inte heller statistiskt signifikant. 

– Sådana här studier gör man vanligtvis på receptbasis. Man tittar på uttag av 

recept och så ser man om folk hämtar ut sina mediciner. Men det är ingen 

annan som har gjort en studie där man tittar på toxikologi och ser om sub- 

stansen faktiskt finns i kroppen. Det går bara att göra på det här sättet. Man 

skulle teoretiskt sett kunna sätta blodprov på folk och följa dem på experi- 

mentell basis, men suicid är en ganska ovanlig typ av utfallsmått och det 

skulle krävas väldigt många år och väldigt många individer. Därtill tenderar 

individer som ställer upp och är med i studier att vara lite mer följsamma.  Så 

vår studie var ett ganska naturligt sätt att se på hur befolkningen hanterar sina 

läkemedel. Och det var väldigt slående att det var en så hög risk i den gruppen 

som inte var följsam – och i den som var det bara partiellt. 
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– Hur följsamheten ser ut för just individer med schizofreni vet vi inte. Vi 

tittade på antipsykotika – och även om man väldigt sällan förskriver anti- 

psykotika till individer som inte har någon psykossjukdom kontrollerade vi 

inte behandlingen mot faktisk diagnos. Bland dem som har förskrivits anti- 

psykotika är följsamheten ungefär 60 procent när man tittar på samtliga 

individer som har obducerats – och det är en ganska svår kategori av 

människor att titta på, men det är den enda vi har. 

– Och är man inte följsam så ökar alltså risken att dö i suicid ungefär tretton 

gånger för individer med förskriven antipsykotika. 

 

Lennart Lundin 

– Det är uppseendeväckande resultat, tycker jag, att skillnaderna var så 

fantastiskt stora. Var det något som förvånade er? 

 

Jonas Forsman 

– I tidigare studier vi har tittat på så kommer man som närmast till hälften av 

den risken. Nu är vårt material begränsat av populationen vi undersöker och 

jämför med, men samtidigt är det en konservativ studie där vi tittar på 

människor som har dött i suicid kontra dem som har dött i annan sjukdom och 

undersökts rättsmedicinskt. Hos dem som undersöks rättsmedicinskt finns 

fler riskfaktorer än hos gemene man för att dö i suicid – så gissnings- vis är 

risken större än tretton gånger om man jämför med befolkningen i allmänhet. 

 

Blir psykosvården bättre? Hur? 

Andreas Gremyr 

– För det första var det en väldigt bra film vi fick se – oerhört informativ. 

– Det finns gamla studier som visar att implementering tar sjutton år och vi 

kommer inte att nå dithän att vi lyckas implementera något helt och fullt 

därför att någon säger till oss att vi ska göra det. Vi behöver andra incita- ment 

och ett annat underlag för att förstå varför vi ska göra vissa saker. De flesta 

som jobbar i vården vill jobba där för att skapa så mycket nytta som möjligt. 

Då behöver vi verktyg för att förstå hur vi kan skapa så mycket nytta som 

möjligt – och det är det detta handlar om, tror jag. 

– Tiihonen pratar precis om idén om ett lärande hälsosystem. Hur får man 

systemen sådana att de tar vara på det engagemang som finns så att använ- 

darna kan göra största möjliga nytta? Det är den ena delen. Den andra delen 

är statistiken som visar att vi egentligen inte vet så mycket om psykosvård. 

Psykoskliniken på Sahlgrenska kostar ungefär trehundra miljoner per år. Vi 

har 2 700 patienter och vi vet inte om vi är bättre på att skapa ett gott liv för 

de patienterna i år än vad vi var förra året. Vi vet inte om vi blir bättre på att 

skapa nytta. Och det är så överallt i hela landet. Det är alltså andra saker än 

det vi hittills har gjort som behövs för att säkerställa att vården blir bättre. 
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Erik Jedenius: 

– Mitt doktorandarbete handlade om demensläkare och att primärvården 

skulle göra sitt jobb – att identifiera, utreda och hitta patienter inom dess 

område. Vi reste runt till vårdcentralerna och visade våra staplar och siffror 

på diagnoser och sa att det här har ni gjort jättebra! Ni har hittat så många ni 

skulle hitta med er population och ert underlag. Och då säger de: ”Det är första 

gången någon säger att vi har gjort ett bra jobb”. Och det är klart att det var 

väldigt roligt för oss att höra, men samtidigt jättebeklämmande. Det här som 

Jari säger att det behövs något incitament, tror jag på. De hade bara fått höra 

att de kostade pengar. Och att kosta pengar är negativt. Investera är bättre. 

 

Psykosåterfall som resultatmått 

Lennart Lundin 

– Inför kampanjen Bättre Psykosvård ställde vi oss frågan: Vem är det som 

bestämmer egentligen inom psykiatrin? Eller sjukvården överhuvudtaget? 

Kanske är det en annan typ av politiker vi bör försöka närma oss, nämligen 

beställarpolitikerna? Det är också det vi har försökt göra – att fråga dem som 

beställer sjukvård om det här med resultatredovisning: Är ni det bittersta 

intresserade av hur det går? Av resultat? Det visade det sig att de var men det 

visade sig också att de inte hade gjort så stora ansträngningar för att hitta 

resultat som var meningsfulla. Då säger vi: Då kan vi presentera ett här för 

er, nämligen psykosåterfall. 

– I ett nästa steg har vi börjat fundera på hur man kan skapa bättre resultat. 

Kan man beställa bättre resultat? Och hur skulle det se ut? Det är ju lite det 

Tiihonen pratar om – att när folk följde riktlinjerna fick de bättre betalt. I 

Sverige har man ju inga incitament alls för bättre vård. Har man mer sluten- 

vård får man mer pengar här. Men frågan är: vad gör vi? Det finns ju ett 

klassiskt yttrande från Bevan, Labourministern som efter andra världskriget 

skapade National Health Service, om att det bästa sättet att få fram ett bud- 

skap till en läkare är att skriva det på baksidan av en check. Det hade ett liv i 

sjukvården lärt honom. Men frågan är: vad gör vi? 

– Jag tror att det dels är så som du är inne på, Andreas, att det är så komplext. 

Hade det varit enkelt så hade vi fixat det nu – den slutsatsen kan man ju dra 

av att vi har suttit här i decennier och sagt samma saker. 

– Ulf Malm, som är psykiater och forskare, refererar till någon studie om vad 

behandlingsledare lyssnar mest på och det är kanske inte det som står i någon 

tidskrift någonstans eller vad riktlinjer säger, utan vad respekterade kolleger 

säger – alltså det nätverk som man råkar finnas i. 

 

Zophia Mellgren 

– Det är klart att man behöver känna till systemet och vilka som fattar beslut 

om olika saker. Och beställare är förstås en viktig funktion. Men jag sitter 

med i många sammanhang där man pratar om uppföljning och bra sätt att 

mäta på – och vi har förslag på jättemånga bra indikatorer, som vi skulle önska 

att vi kunde följa, men vi har våra data inlåsta i system som gör att de inte är 

helt enkla att plocka ut. Så även om man sitter där på beställar- enheten och 

önskar att få se en bra indikator är det inte enkelt att få löpande resultat på 

den. 
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– Vi pratar om digitalisering men våra system har inte hängt med i ut- 

vecklingen. I Västra Götalandsregionen köper man in nya journalsystem som 

är på väg ut i verksamheten inom den närmaste femårsperioden. Där ingår 

också stöd för beslutsstöd. De standardiserade vårdförloppen kommer det 

förstås också att tas hänsyn till när man inför de här systemen. Man håller på 

att förbereda för massor av saker som inte riktigt är på plats men som skapar 

förutsättningar för att nå det där önskade läget, tror jag. 

 

Andreas Gremyr 

– Det som händer just nu är, som du säger Zophia, att det satsas enormt 

mycket på nya vårddokumentationssystem. Och inte bara det – man ska 

integrera gamla system och skapa nya lösningar och funktioner och allt det 

där ska konfigureras så att man får vårdprocesser som i större utsträckning är 

standardiserade och kan följas upp och spridas. Det blir oerhört kritiskt hur 

de systemen utformas för att hantera komplexiteten i till exempel en sådan 

här patientgrupp. Och det finns mycket forskning som visar att det är väldigt 

ofta som stora komplexa projekt inte levererar det man önskade. Tyvärr. Det 

är väldigt mycket jobb och en väldigt stor utmaning att få ihop det. Och det 

kanske helst ska vara många aktörer som är med och reder i hur en 

vårdprocess för schizofreni ska se ut – snarare än att bara vården utfor- mar 

den. 

 

– För att knyta an till det du var inne på, Lennart, kan man konstatera att det 

inte bara finns forskning på sådana här system utan att i de system som 

faktiskt leder till bättre utfall, genom att inkludera patienter och ny teknik, har 

man skapat stöd för patienten på behandlingsnivå. Det är inte det man visar 

på enhetsnivå som kommer att förändra beteendet i behandlingen utan det 

som visas på behandlingsnivå. Då behöver man ha utfallsmått och det är vi 

rätt så dåliga på i psykiatrin. Vi har svårt att följa upp vilken effekt en 

behandling har eller hur ditt liv har förändrats av att du går i behandling. Men 

man behöver få återkoppling på ett regelbundet sätt, helst i realtid, för att 

kunna agera på den informationen. Då behöver man också ta hänsyn till vad 

det finns för vårdplaner och planering för patienten. Det är de sakerna som 

behövs. Och de har nog en makalös förmåga att modifiera beteenden eftersom 

vi alla vill generera så mycket nytta som möjligt. 

– Men som det nu är agerar vi mycket i blindo utifrån våra egna erfarenheter 

och i studien du själv hänvisade till ser vi att riktlinjer sprids framför allt 

genom en social process. Om jag träffar en patient som jag inte vet hur jag 

ska behandla frågar jag min kollega och hon kanske har läst riktlinjerna – och 

då snappar jag upp lite grann. Men det är en process som är alldeles för trög 

för att få genomslag. Så framtida vårdinformationsmiljöer och mer synkade 

processer tror jag är enormt viktiga för patienten. 

– Hur kan vi ta vara på de här stora teknikinitiativen för att skapa bättre 

förutsättningar för psykiatri och psykosvård? Ett begrepp vi inte använder så 

mycket är användaranpassning, av informationen. Kunskap genereras 

någonstans men den presenteras inte på ett sätt så att jag förstår hur jag kan 

förändra mitt beteende för att skapa mer nytta. 
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Läkarna inte intresserade av personcentrerad vård 

Margda Waern 

– Hur man förändrar beteende är en extremt central del av det här. Vi har varit 

med om ett interventionsprojekt som heter PCPS – personcentrerad 

psykosvård – en utbildningsintervention för alla professioner som jobbade 

inom slutenvård och som mycket kortfattat gick ut på att försöka skapa en 

mer personcentrerad vård på slutenvårdsavdelningarna. Vad Katarina Aller- 

by, som är doktorand i projektet, hittills kan se är att patienterna är nöjdare 

efter det att vi gjorde interventionen än den grupp patienter vi intervjuade före 

interventionen. Vårdpersonalen fick på varje nattpass berätta hur tungt det var 

att jobba nu i jämförelse med hur det var före interventionen och det verkar 

vara mindre jobbigt att jobba efter interventionen. 

– Men en sak kan vi konstatera – att läkarna inte var med på tåget när det 

gällde att skapa en mer personcentrerad vård. Det här var inte av intresse för 

dem och vi har funderat mycket på hur man förändrar ett beteende när det inte 

finns något intresse inifrån. Vi behöver veta mer om läkarnas erfaren- heter. 

Vi gjorde en studie om läkares erfarenheter av att göra suicidrisk- bedömning, 

om varför man inte följer riktlinjer och så vidare. Mycket vettigt blev sagt. 

Det är inte självklart att riktlinjerna alltid passar för den individuella 

vårdsituationen. Men jag tror att det, när vi vill förändra ett beteende, är 

viktigt att fråga dem som är involverade och få en bättre känsla för vilka 

barriärer eller alternativa förslag som finns. Och det är extremt viktigt att vi 

frågar personerna ifråga – personerna med schizofreni – och att vi ser spelet 

i den individuella läkare/patient-situationen, när man tar ställning till 

exempelvis en ung person, nyinsjuknad. Hur diskuterar man då för- och 

nackdelar med depåmedicinering till exempel? Delaktighet är ett viktigt ord i 

sammanhanget. 

– Vi håller på att analysera intervjumaterialet så förhoppningsvis vet vi lite 

mer längre fram om varför läkarna inte hänger med på den personcentrerade 

vården. 

 

Annika Tännström 

– Jag börjar med det Margda sa eftersom den akademiska paradoxen är så 

slående. Det finns ingen organisation någonstans, tror jag, som är så kunnig 

och befinner sig på en så hög utbildningsnivå som samtidigt är så trögför- 

flyttad. Det har fascinerat mig under alla år jag har hållit på med det här. En 

interiör från ett besök på en psykiatrisk klinik: verksamhetschefen försöker 

påverka personalen att arbeta åt ett evidensbaserat håll. En av de mest 

meriterade läkarna sätter sig med armarna i kors och säger: ”Jag hör vad du 

säger”. 

– Vilket för mig till nästa del: Skillnaden mellan ”eminensbaserad” och 

evidensbaserad vård. Det ligger mycket i att information om vad man ska göra 

behöver komma ifrån någon man har förtroende för – det säger mer än om 

man läser en akademisk avhandling. Men den här ”eminensen” kan tillhöra 

kategorin som snarare vill bromsa än skynda på utvecklingen – och där tror 

jag att en stor del av förklaringen till trögheten ligger. Vi måste få eminensen 

och evidensen att gå hand i hand. 
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– Förslaget att man ska få mer betalt för att man gör det man ska – att man 

får mer betalt om man inte gör fel – gör mig, ursäkta en lekman, direkt 

provocerad. I alla de olika yrken jag har haft förutsätts det att jag följer 

reglerna. Om jag inte gör det får jag löneavdrag. Följer man inte de riktlinjer 

som finns kan man ju hitta på nästan vad som helst. Då tror jag mer på att 

göra det lätt att göra rätt. 

– Digitalisering har vi varit inne på och den kommer vi inte undan. Till den 

hör också resultatmåtten. Men vi måste ha rätt resultatmått. Jag brukar alltid 

lyfta det här med att om psykiatri hade haft ett HbA1c så hade det varit otroligt 

enkelt. Man tar ett blodprov och kan se om det är bra eller dåligt. Den dagen 

man kan hitta ett sådant enkelt resultatmått blir det också enklare att ersätta 

på rätt sätt. När man ska prata med beställarpolitiker ska vi komma ihåg att 

beställarpolitiker till hundra procent är fritidspolitiker som ska försöka lära 

sig precis allt som ingår – från hjärnkirurgi till fotsvamp och allt däremellan 

– och att det krävs en relativt tydlig pedagogik för att de ska förstå vad det är 

de beställer. Plus att de beställer väldigt brett. De beställer inte tolv 

psykosplatser utan psykiatri för en ungefärlig summa pengar. Och ett politiskt 

beslut kan aldrig bli bättre än det underlag det bygger på. Vi som är politiker 

är lekmän. Vi ska inte vara proffs eftersom vi är medborgarnas och 

skattebetalarnas företrädare – och patienternas.  Det gör att vi kan väldigt lite 

om väldigt mycket och måste ha väldigt tydliga underlag. 

 

Lennart Lundin 

– Det finns ju en diskussion kring new public management som är förtalat 

just nu. Stefan Fölster skrev att vi har gått från new public management till 

no public management. Nu förkastar man det här med resultat och mått. Det 

du kallar eminensbaserad vård är väl det man nu så fint kallar tillitsbaserad 

vård, till skillnad från evidensbaserad. Men Schizofreniförbundet har lanserat 

ett sådant här mått och det är psykosåterfall. Och vi tycker att det finns en 

proxy för det, nämligen akutinläggningar. 

– Men man vill ha andra mått. Jag har pratat med SKR om det här och där 

säger man att det är tråkigt att bara ha negativa mått och att vi måste ha 

positiva mått också – om funktion och sådant. Fantastiskt, har jag svarat: 

Leverera oss sådana! Nja, säger SKR, vi måste ju ha mått som finns överallt. 

Alla positiva mått – hur många som är i arbete, funktionsnivå, hur många som 

är i remission – de finns ju inte. Man samlar inte in dem. Men eftersom 

sjukhus får pengar för att de har lagt in någon så samlas den uppgiften in. Hur 

många som har legat inne och anledning till att de lagts in vet vi. Och vi tror 

att bra vård ger färre återfall. Sedan kan man ju komplettera psykosåterfallen 

med suicid och annat, men ingen annan har kommit med något bättre förslag 

på resultatmått, som kontinuerligt samlas in överallt. 

 

Andreas Lann 

– Det här är ganska abstrakta saker för oss som jobbar med patienterna. Det 

är inte så ofta vi hinner titta på siffror och de få gånger vi gör det är det när vi 

ska göra en nedskärning. Så siffror för mig är bara negativt. 
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– Men jag hängde upp mig lite på titeln på dagen kopplat till vad vi har 

diskuterat. Jag tycker att det är en jättebra titel när man nu ska skära ner 18 

miljoner på Psykiatri Psykos men samtidigt inte skära ner slutenvårds- 

platserna. Min slutsats blir att jag som sjuksköterska tillsammans med mina 

kolleger kommer att ta hand om ytterligare åtta patienter med lika mycket 

personal. Hur ska man då kunna bedriva en personcentrerad vård och und- 

vika risker i vården? Jag kommer att missa en patient som säger att den mår 

jättedåligt och är trött på livet och då slutar det med ett suicid. Så långt kan 

det gå när man inte riktigt tänker efter. 

 

Kortsiktiga nedskärningar får långsiktiga konsekvenser 

– Det kommer att bli blandade patientgrupper. I somras hade vi en patient 

som hörde till neuropsykiatrin och det behövde byggas en hel personalgrupp 

bara runt den patienten, som var gravt autistisk och jätteintressant – men som 

inte borde behandlas med psykospatienter. Två väktare och ytterligare fem 

anställda dygnet runt – är det kostnadseffektivt? En nota på trehundra- tusen 

bara i väktarkostnader på en månad? Det motsvarar några sjuksköter- skor 

eller undersköterskor. Det är mycket sådant jag stör mig på – att man inte 

satsar på psykiatri överlag. Jag går mest runt och är irriterad för till- fället. Jag 

tror att man på klinikhåll skjuter sig själv i foten – om man vill bedriva vettig 

psykosvård måste man satsa pengar. Inte bara på personal men man ska orka 

stanna på en klinik också. 

– Jag har jobbat på psykoskliniken i sju år och börjar närma mig smärt- 

gränsen. Jag har ansvaret för 16 psykospatienter när jag jobbar på kvällar och 

helger. Och en sköterska på 16 patienter är alltså inte under miniminivå enligt 

kliniken. Nu ska man gå tillbaka till 22 patienter utan att öka kost- naderna – 

tvärtom ska man skära ner med 18 miljoner. Då ser jag inte hur man ska kunna 

öka bemanningen till två sköterskor på 22 patienter – för det hade kanske 

funkat. Men med en ensam sköterska på 22 patienter kommer det att bli fel i 

vården och jag är övertygad om att vi kommer att få se fler Lex Maria-

anmälningar. Vilket är sorgligt. 

 

– Den personcentrerade vården handlar om att sätta patienten i centrum – 

lyssna in berättelsen och dokumentera tydligt i journalen så att  patienten inte 

behöver återupprepa sig nästa gång, involvera anhöriga och ha en vettig 

vårdplan. Min känsla är att det är på väg nedåt. Från att ha haft en jättefin 

kurva från 2012 till 2017 med minskade tvångsåtgärder och bälteslägg- ningar 

på vår avdelning. De har inte ökat men man ser tendenser. Jag är ensam och 

jag kan inte vara hos mer än en patient åt gången, vilket gör att de får sämre 

bemötande till slut. 

– Först och främst är det väl sjukhusledningen man blir besviken på – även 

om den har sina krav från ännu högre upp naturligtvis. Skulle man säga att vi 

ska skära ner med 18 miljoner i cancervården skulle det bli ramaskri.  Men 

det är inte så många som kommer till psykosvårdens försvar. Och 

klinikledningen vågar inte ens bemöta dem som gör det i en intervju utan 

svarar per mejl. 
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Hanna Arturén 

– En grej jag tänkte på som vi pratade om förut var det här med depåmedi- 

cinering. Det känns ändå som att vi använder ganska mycket depåmedici- 

nering och att man har den inställningen också – att det är förstahandsvalet. 

Det är i alla fall min bild av det. 

 

Andreas Lann 

– Man har också sett att det blir färre vårddygn. Men man ser bara kort- siktigt 

just nu. Vänta några år och låt oss fortsätta med depåmedicinering så får vi 

ner antalet vårddygn ordentligt. Jag tycker inte att jag ser lika många återfall 

heller. Det är fler nya patienter. Om det är positivt eller negativt ska jag 

kanske låta vara osagt men det är i alla fall positivt att det gamla gardet inte 

behöver komma in lika ofta. Så där borde man satsa. 

 

Zophia Mellgren 

– Jag vill kommentera på det du sa om SKR:s mått, Lennart. Det är inte SKR 

som tar fram mått. Det är faktiskt professionen som jobbar med 

schizofreniriktlinjerna och insatsprogrammen som letar upp den bästa kun- 

skapen och tar fram indikatorer. Så det är personer som har koppling till 

psykiatrin och erfarenhet därifrån. 

– En reflektion kring personcentrerad vård är att det borde vara en själv- 

klarhet att alla alltid jobbar så. Och då blir man ju lite bestört när man hör att 

det är svårt att få med läkarna. Som har en lång utbildning och kanske borde 

veta bättre. 

 

Annika Tännström 

– Jag vill bara vara väldigt tydlig med att det inte finns några politiska krav 

på nedskärningar inom psykiatrin. Snart får jag säga att vi ska sluta priori- 

tera psykiatrin för när vi har gjort det har pengarna försvunnit. Vi hade också 

en satsning på jämställda löner för ett antal år sedan. Gissa vilka löner som 

ökade minst? Precis de som vi från politiken hade pekat ut som i behov av 

höjning. Så någonting händer i systemet och vi har inte krävt några ned- 

skärningar i psykiatrin utan tvärtom att den ska vara prioriterad. 

– Om jag ska förenkla det extremt är det så att vi tar en påse pengar till 

Sahlgrenska – 18 miljarder, så en ganska stor påse – och ställer utanför sjuk- 

husdörren med uppmaningen att pengarna ska användas på ett klokt sätt. Vi 

har inte detaljkunskapen men det finns det kloka människor på Sahlgrenska 

som har. 

– Det vi däremot säger är att ni har fått 18 miljarder – punkt. Ni har inte fått 

nitton och ni får inte göra av med nitton. Och det är en väldigt stor skillnad 

på att hålla budget och att göra nedskärningar. Det stora problemet vi har – 

rent generellt inom hela sjukvården – är att vi har räknat upp budgeten med 

någonstans runt sju procent men kostnaderna, i alla fall på Sahlgrenska, har 

ökat med nio procent. Det håller inte i längden att kostnaderna ökar mer än 

intäkterna så vi måste hålla i kostnaderna, men det finns inga nedskärnings- 

krav från politiken. Och vad gäller AIR så var det ingen i Sahlgrenskas 

styrelse som visste att det ens diskuterades på tjänstemannanivå. Det finns 

inga politiska förslag på nedskärningar inom psykiatrin. 
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– För fyra år sedan tröttnade vi lite på att pengarna bara försvann och bildade 

psykiatriberedningen. Vid ett tidigare tillfälle hade vi när vi läm- nade över 

pengar sagt att vi tror att det skulle behövas ytterligare åtta psykiatrer, 

vänligen återkom om ett år och rapportera vad som har hänt. Och när vi efter 

ett år frågade hur det gick med de åtta psykiatrerna fick vi svaret att det hade 

avskedats två. Därför ställs det nu hårdare krav på återrap- portering. Det är 

mer petigt än jag personligen gillar men jag ser det ändå som ett stöd till 

psykiatrin. Jag har hållit på med sjukvårdspolitik sedan 1991 och jag känner 

igen beskrivningen som många ger att det ändå blir nedskärningar hela tiden 

och då måste vi vara sådär petiga för att se till att de pengar vi säger ska gå 

till psykiatrin verkligen går dit. Hur man sedan fördelar pengarna inom 

sjukhuset ska vi inte ha synpunkter på. Förhopp- ningsvis finns det kloka och 

bra chefer som gör det. 

 

Erik Jedenius 

– Tack för att du är petig som politiker ibland, Annika. Jag tror att det behövs. 

Tjänstemännen har kanske inte alltid gjort en korrekt konsekvens- analys. 

Och om man utgår ifrån det man hör av er här är det en bomb som tickar. 

Görs det inte rätt så blir det fel och det man sparar i dag kan kanske leda till 

en tredubbel kostnad i morgon. Det är viktigt att se på flera års sikt i de 

analyser man gör. 

 

Existerande kunskap till gemensamma projekt och nätverk 

Andreas Gremyr 

– Vad ska vi då göra för att inte sitta här om fem år igen? 

 

Nina Martinsson Grbic 

– Vi behöver inte mer kunskap. Vi har jättebra kunskap om vad patienterna 

behöver, vad närstående behöver, hur vi behöver jobba. Vi har riktlinjer som 

är ganska tydliga och som är ganska bra. Vi skulle behöva långsiktighet: ”Ta 

fem år på er. Ni får lugn och ro, ni får de pengar ni behöver”. Det kom- mer 

nya grejer och man ska vända skutan hela tiden innan man har hunnit landa i 

det man gör. Vi behöver långsiktighet, lugn och ro. För nu känns det som att 

det sluttar lite nedåt. Har man varit i vården länge känner man att nu händer 

någonting som inte är så himla positivt. 

 

Lennart Lundin 

– En gammal ordförande i Schizofreniförbundet, Ove Olsson, sa att det som 

gör honom – en ganska temperamentsfull man – riktigt förbannad var att man 

inte använde allt det man visste. Så han tyckte precis likadant. 

– Det är så intressant att sjukhusets struktur är sådan att på det ena stället 

bedrivs det vård och sedan är det forskning på Medicinareberget på andra 

sidan gatan, där sitter folk och tänker och publicerar forskning. Men det som 

behövs är ju utvecklingsavdelningar. Det är så konstigt att i vården kallas 

människor som Andreas för administratörer och är det fulaste som finns. I går 

stod det i GP med suckande tonfall att administratörerna blir fler och fler. 

Men i näringslivet kallas det de gör för forskning. Det behövs med- vetande 

om att det behövs en länk mellan den akademiska forskningen och 

vårdvardagen – och den länken är sådana som ni. Och er behövs det fler av 

– inte färre. 
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– Hur transformerar man all kunskap som finns? Vi tror ibland att be- 

handlare läser studier och det gör de ofta inte – även om de är publicerade i 

världens mest ansedda psykiatritidskrift. Så det behövs fler som ni och ni 

skulle inte kallas administratörer utan utvecklingspersonal eller något sådant 

där. 

 

Zophia Mellgren 

– Det behövs också ledarskap hela vägen ner. Men vi sitter ju här i det här 

rummet, en massa viktiga personer som har olika roller och kan påverka olika 

delar för att göra någonting för saken vi försöker komma vidare med i dag. 

Det krävs många saker samtidigt, tror jag. Så jag ska ta med mig och jobba 

på vissa knäckfrågor på den nationella nivån – och ni andra har knäckfrågor 

att jobba med i era organisationer. 

 

Andreas Gremyr 

– Det här initiativet – och flera andra initiativ från Schizofreniförbundet – är 

ju så bra på just det sättet att det samlar många olika intressenter kring samma 

fråga. För det är lätt att tänka att det bara är vårdens problem och ansvar. Jag 

tror inte att vården kommer att lösa det här. Det handlar nog om i vilken mån 

man kan bygga någon sorts community med människor som vill åt samma 

håll. Som har olika kunskaper men kan hitta gemensamma saker att adressera 

tillsammans – då finns en helt annan förutsättning att komma framåt. Inte 

minst med patientperspektivet och behandlarperspek- tivet och 

närståendeperspektivet och forskningsperspektivet. 

– Det är ju väldigt svårt att förändra ett helt system på samma gång. Kan man 

rätt snabbt få upp några goda exempel kan de vara en inspiration och hjälpa 

till att få fler intresserade. 

– Tänk om man hade kunnat få konfigurera det nya journalsystemet speci- 

fikt utifrån schizofrenispåret och visa att så här bra kan det bli med ett kom- 

plext kroniskt tillstånd – och ha med patienter, Schizofreniförbundet och 

andra aktörer och se till att göra det riktigt, riktigt bra! Att göra det som ett 

test. För att se om man kan jobba på det sättet eller inte. Ett sådant projekt 

hade kunnat vara konkret och tidsbundet och ge goda effekter. Och oavsett 

vilka effekterna hade blivit hade det kunnat ge mycket lärdom kring hur andra 

patientgrupper kan jobba med detta. Jag tror att flera olika sådana idéer som 

skulle kunna leda till projekt med olika intressenter och aktörer som ändå 

allihop vill åt samma håll är nyckeln till att undvika att vi sitter här och prata 

om samma saker om fem år. 

 

Stefan Johansson 

– Du sa att det behövs goda exempel. Varför inte fler kändisar? Vi vet ju vad 

de drar med sig – att människor vågar stå upp och berätta om sjukdomen i det 

offentliga. Titta på Aviici – vad han kunde ha gjort, till exempel. Det var en 

kraft som försvann. Det är en annan diagnos, men någon som fångar 

ungdomarna och massorna. 

– Sedan verkar det vara money talks. Lennart sa att man ska skriva på bak- 

sidan på checken och Jari att de betalar. Vad sjutton – fungerar det så… Vi 

kanske har moraliska höga hästar men fungerar det så – kör! 
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Annika Tännström 

– Vi har aldrig haft så många anställda inom sjukvården som vi har nu. Så 

någonting fallerar. Kraven har ökat, organisationerna är förändrade, men alla 

beskriver en ökad stress, ökad press, ökade krav. Så var kommer kraven ifrån 

och hur kan vi hantera dem på ett bra sätt? Jag tror att man som anställd inom 

sjukvården måste må någorlunda bra själv för att kunna ge en bra vård. 

– Jag rör mig rätt så mycket i det nationella spektrumet av politiken och varje 

gång vi pratar psykiatri och jag säger att jag företräder Västra Göta- land får 

de andra något avundsjukt i blicken och säger: ”Det är ni som har Psykiatri 

Psykos, ja…” Ni är faktiskt bäst i Sverige. Grattis! 

– Vi gör ju också framsteg inom forskningen. Titta på Losec. När jag var liten 

dog folk i blödande magsår. Det händer inte i dag. Vi måste hitta sådana 

motsvarigheter också inom psykiatrin. Titta bara på de långtidsver- kande 

injektionerna – vilken himmelsvid skillnad det är. Och det är inte så länge 

sedan vi talade om dem för första gången. Utvecklingen går framåt.  Vi måste 

bejaka utvecklingen och forskningen och få alla att ta den till sig. Det är inte 

acceptabelt att sitta och säga att man inte visste att det fanns ny medicin. 

 

Nina Martinsson Grbic 

– Det här med att vi aldrig haft så många anställda som nu och ändå ser 

brister: Det är väl en följd av att utvecklingen går framåt? Att vi kan bota fler 

sjukdomar och så vidare. Hos oss på Psykiatri Psykos är läkemedel en ökande 

kostnad. Med ökad användning och dyrare preparat ökar förstås kostnaden. 

Och när jag säger att vi vet vad våra patienter behöver är det ju inte bara 

läkemedel utan också mycket annat som är personalkrävande. För att kunna 

ge dem det kan inte våra sjuksköterskor och övrig personal på 

öppenvårdsmottagningarna ha en för stor patientstab för då kan vi inte jobba 

enligt riktlinjerna. Det är personalkrävande om vi vill uppnå någonting. Det 

är en insikt som följer med ökad kunskap om vad som är effektiv behand- ling 

för målgruppen. 

 

Samla, samarbeta, samordna 

Margda Waern 

– Nu vill jag nästan inte säga detta längre, eftersom vi hade lite positiva ton- 

gångar... Men ändå: Ja, det är många anställda och det produceras väldigt 

mycket sjukvård. Vi håller på just nu med ett nationellt projekt där nästan alla 

regioner i Sverige är med och där vi tittar på alla som dog i suicid år 2015 och 

vad de har fått för vård under de två närmast föregående åren. Vi vet exakt 

vilka vårdcentraler de var på och när, vilken psykiatrisk verksam- het de var 

på och när de fick fotvård. Vi håller på att kartlägga informatio- nen, men vad 

jag garanterat kan säga redan nu är att oerhört mycket vård har levererats. 

– Men var det rätt vård? Vi har facit i hand, vi vet att de dog i suicid, så vi 

kan säga att man hade önskat att vården var mer personcentrerad. Jag menar 

inte att man kan förutse alla suicid, men jag tror att man hade kunnat före- 

bygga fler med rätt vård. 
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– Nu är det för tidigt i förloppet för att dra några slutsatser men jag får en 

känsla av att det är personer som har flyttats runt från akuten till en mot- 

tagning till väntan på en utredning om neuropsykiatrisk sjukdom innan man 

kommer på att det kanske är en beroendeproblematik… Man kan bara ana hur 

många personer de har träffat, som har lagt tid och brytt sig, men ändå flyttat 

dem vidare. 

– Nu tror jag inte att personer med schizofreni råkar ut för detta på samma 

sätt, eftersom det är så pass tydligt om sjukdomen är utvecklad. Så jag hoppas 

att det inte gäller för psykossjukdomar i lika hög utsträckning som för 

personer med depressioner och personlighetsproblematik med mera. Men att 

det produceras otroligt mycket sjukvård ska vi vara medvetna om. Men är det 

den rätta? 

 

Lennart Lundin 

– Det finns, höll jag på att säga, en elefant i rummet och det är ju social- 

tjänsten. Schizofreniförbundet får i stort sett varje vecka larmrapporter om 

hur dåligt den fungerar – det är dålig samordning, boenden där personalen  är 

nitton år och just har slutat gymnasiet, chefer som inte kan området 

egentligen... systemet med vård och omsorg har en oerhörd inbyggd brist i de 

här stuprören. Och vi vet hur man skulle kunna få till det här. I England till 

exempel har man ofta systemet ”under samma tak, runt samma bord” – alltså 

att det även för de sociala sakerna som boende, boendestöd och sysselsättning 

finns beslutsfähiga människor i teamen. Man skapar team som har hand om 

en mycket större del av personens hela liv. 

– Nästa elefant i rummet är ju den kroppsliga hälsan där primärvården ska ta 

en stor del av ansvaret och det är jättesvårt att få till. Men där finns också bra 

formuleringar för hur man ska gå tillväga. Göran Stiernstedt hade en 

utredning som hette Effektiv vård, där han för äldre multisjuka föreslog ett 

system med supervårdcentraler och specialister som tog hand om den största 

delen av folks kroppsliga hälsa. Jag skrev i ett svar till honom i Dagens 

Medicin att de här supervårdcentralerna borde man göra för personer med 

allvarlig psykisk sjukdom så att de kan slippa irra runt till vårdinstanser som 

inte tar hand om dem. Vi har inte nämnt det i dag men det finns också massor 

av studier som visar att patienter med schizofreni är underbe- handlade – vid 

kardiovaskulära sjukdomar får de inte samma vård, insatser och uppföljning 

till exempel. 

– Så egentligen har vi några recept på vad som skulle lösa en stor del av de 

här bekymren. Att försöka komma bort ifrån de här stuprören mellan social- 

tjänst och psykiatri – det tror jag att man skulle klara av om man ville – och 

supervårdcentraler där kanske 85 procent av alla medicinska behov skulle 

kunna skötas. Då avlastas sjukvården, för det är ju också så att den här 

gruppen är ju mer kroppsligt sjuk också och konsumerar mycket mer 

kroppssjukvård. Det är en organisatorisk lösning man skulle kunna genom- 

föra – under samma tak, runt samma bord: psykiatri, socialtjänst, kropps- 

sjukvård. 

– Varför man inte gör det vet jag inte. Göran Stiernstedt är ju en super- kändis 

i Medicinsverige, som brukar hänga vid hans läppar för att se vad han tycker 

om saker och ting. Vi måste inte uppfinna ett botemedel, det skulle bli oerhört 

mycket bättre bara om vi organiserade oss klokt. 
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Zophia Mellgren 

– I omställningen till den nära vården tar man ju hänsyn till just det. Och jag 

vill inte säga supervårdcentraler men man knyter an till Göran Stiernstedts 

idéer liksom till omställningen från sjukhusvården till den nära vården. 

Utredningen Nära vården börjar jobba med den psykiska ohälsan och det 

speciella uppdraget efter årsskiftet. Där finns det med och jag vet att det finns 

med i regionernas omställningsarbete också. 

 

Lennart Lundin 

– Bekymret är att när man pratar om psykisk ohälsa i dag pratar man ofta om 

ledsna skolungdomar. Det här är något annat och jag hoppas verkligen att vi 

ska ligga på den här Nära vården-utredningen. I förbundet säger vi nu som så 

att finns det förslag som är bra för resten av mänskligheten men dåligt för 

människor med schizofreni – då är vi emot dem. Och risken är att allvarligt 

psykiskt sjukas behov försvinner i den här störtfloden av ledsna 

skolungdomar. 

 

Zophia Mellgren 

– Det finns ju en diskussion kring multisjuka och äldre med kroniska sjuk- 

domar som vi behöver organisera annorlunda kring i Nära vården-uppdraget 

också. Så här kommer ju personer med svårare psykiatrisk problematik. Vi 

behöver kunna möta alla. 

 

Andreas Lann: 

– Jag tyckte det lät jättebra att vi aldrig har haft så mycket personal inom 

sjukvården. Det är tråkigt att man inte märker det bara. Man har ju stängt 25 

procent av alla psykosslutenvårdsavdelningar på grund av att man inte har 

personal. Affektiva Östra har samma problem. Beroendekliniken har samma 

problem. Och jag ger mig katten på att affektiva på Sahlgrenska har samma 

problem. Där har vi hela SU:s psykiatri. 

– Ni frågar om fem år framåt. Jag ser inte fem år framåt tyvärr. Jag ser bara 

fram till nästa nedskärning ungefär och de kommande organisationsföränd- 

ringarna. Drömmen är att de inte genomförs utan att man tillför resurser så att 

man kan behålla personal. Och att vi får hälsofrämjande åtgärder och högre 

löner. 

– Det är dystert just nu för oss på golvet. Och det är tråkigt när man har jobbat 

i sju år och trivs fantastiskt bra med patientgrupp och kolleger och så. Så jag 

hoppas att jag har fel. 

– Jag tror att om man bestämmer sig för att genomföra förslaget med 22 

patienter utan att öka personalen – då ryker en psykosavdelning till. Och då 

är vi nere på två i Storgöteborg. Då vill i alla fall inte jag ha någon anhörig 

med psykossjukdom i Göteborg. 

 

Johanna Sandström 

– I dag fick jag ett mejl om att vi har blivit kallade till Hälso- och sjukvårds- 

nämnden i december för att prata om de här nedskärningarna. Så då kör vi 

hårt. 
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Meckiann Jönsson 

– Samtidigt som det aldrig har varit så mycket personal i vården upplever ni 

att er vårdtyngd bara blir större. Och när jag läser protokoll från politiska 

nämnder och styrelser i olika regioner ser man ju att bristen på sjuksköter- 

skor inom psykiatri är uttalad. Det måste bero på vårdtyngd också, tror jag. 

Så när man börjar prata om incitament för bättre styrning av vården så 

behöver man också fundera över hur man kan attrahera, rekrytera och behålla 

kompetent personal genom att göra jobbet bättre så att man kan, vill och orkar 

stanna kvar. Den här omsättningen av personal kostar också väldigt mycket. 

Det tycker jag är en fråga man ska lyfta in tydligare när man pratar om 

incitament. 

 

Lennart Lundin 

– Det som schizofreniförbundet håller på med nu är ju någonting som rullar 

på hela tiden. Vi tänker fortsätta med det här. Vi tänker försöka stå upp och 

jobba för att det inte skärs ned i psykosvården utan för att man istället värnar 

om de svårast sjuka patienterna. 

– Det här som Andreas var inne på: Hur åstadkommer vi någon sorts kon- 

sensus om att göra allting bättre istället? Hur får vi alla goda krafter att sam- 

verka. Kanske ungefär som i Norge där man systematiskt tillförde pengar till 

psykiatrin som sedan naturligtvis har blivit bättre. Det här är ju ett led i 

någonting som hela tiden fortgår. Resurser till psykosvård, forskning kring 

psykos, bättre behandlingar och nu också det här med att minska stigmati- 

seringen. 

– Det vi gör i dag är absolut ingen slutpunkt på någonting, utan en del av 

något som finns, har funnits och kommer att finnas i åratal framöver. 
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