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Signerat

Låt sjukvården ta hand om sjuka

P sykisk ohälsa har länge diskuterats i 
Sverige. I april 2018 publicerade Folk
hälsomyndigheten rapporten: ”Varför har 
den psykiska ohälsan ökat bland barn 
och unga i Sverige?”. ”400 miljoner 

kronor mer mot psykisk ohälsa” skriver Dagens 
Nyheter juni 2019. I dagens samhälle har det 
blivit allt vanligare att folk upplever att de är 
oroliga, har ångest, har ängslan eller att de inte 
kan sova bra om nätterna. Det är också så att det 
har ökat i precis alla åldersgrupper ända upp till 
pensionsålder under de senaste åren.

Nu har regeringen tagit beslut om att utreda 
en ”ny vårdform” för människor med lättare psy
kisk ohälsa. ”Oavsett om du är ung, gammal eller 
mitt i livet så upplever fler en psykisk ohälsa. 
Det kan definieras på olika sätt, men det är inte 
en psykiatrisk diagnos”, förklarade socialminis
ter Lena Hallengren i Rapport. Intentionen är att 
patienter ska erbjudas enklare samtalsstöd för 
lättare psykiska besvär redan på vårdcentralen 
av personer som utbildats i KBT. Även om Anna 
Nergårdh har kommenterat förslaget att ”hälso 
och sjukvården inte kan lösa problemet ensam” 
så kommer primärvårdens roll vara viktig. Och 
här uppstår enligt min åsikt potentiella problem.

Utredningen signalerar först och främst för
akt för befintlig kunskap och yrkeserfarenhet i 
primärvården. Återigen ska förändringar i vården 
tvingas på ovanifrån. Kuratorer, distriktssköter
skor, psykologer och läkare har i flera decen
nier tagit hand om patienter som inte mår bra. 
Samhällets acceptans för negativa känslor och 
emotioner har blivit allt mindre. Vi mår sämre 
därför att vi inte får må sämre. Att uppleva job
biga känslor uppfattas nu som onormalt, sjukligt. 
Och därmed hör ”psykisk ohälsa” hemma hos 
sjukvården.

Det finns överväldigande forskning som visar 
att medikalisering av traditionellt icke medicinska 
problem leder till skada för individuella patien
ter, samt skador på samhällsnivå. Att sjukförklara 
sunda individer utsätter dem för överdiagnostik, 
och överbehandling. Överdiagnostik leder också 
till falska siffror av ökad förekomst av sjukdom. 
Är det därför vi uppfattar att allt fler lider av 
psykisk ohälsa?

När normalt psykiskt mående betraktas i större 
omfattning genom medicinska glasögon, minskar 
även effektiviteten av behandlingsinsatsen. Medi
kalisering leder alltså till sämre behandlingsresul
tat med flera individer som riskerar biverkningar.

Komplikationer till sjukdomar uppstår oftast 
bland dem som är mest sjuka. Genom att inklu
dera flera friska individer och betrakta dem som 
sjuka, kommer statistiskt en lägre andel drabbas 
av komplikationer, t.ex. svår ångest, självmord eller 
sjukhusvård. Så skapar man illusion av bättre häl
soutfall på populationsnivå, medan det inte händer 
någonting på individuell nivå. Se här illustrationen 
av missuppfattningen att mer sjukvård leder till 
bättre hälsa. Det är bluffprevention som är fram
gångsrikt genom att man meckar lite med siffror.

Det mänskliga lidandet är en naturlig del 
av livet. Vi lever idag i ett samhälle som har 
blivit allt sämre på att sätta det lidandet i sitt 
sammanhang. Den enda kontext vi har kvar är 
den medicinska kontexten. Vi borde vara ytterst 
skeptiska till att använda våra begränsade sjuk
vårdsresurser till pseudosjukdom som ”psykisk 
ohälsa som inte är psykisk sjukdom”. Specialis
ter i allmänmedicin är den 
yrkesgrupp som behärskar 
konsten att skilja mellan 
sjukdom och ”psykisk 
ohälsa”. Låt sjukvården 
ta hand om sjuka indivi
der. Primärvården, och 
i synnerhet specialister 
i allmänmedicin, är 
duktiga på att bevaka 
gränssnittet mel
lan sjukdom och 
må dåligt, ge
nom kontinui
tet och varak
tiga relationer 
med patienter. 
Låt oss få göra 
det också i fort
sättningen. 
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