
När ”Ågren” slår till…

Enligt Wikipedia är ”Ågren” ett 
vardagligt uttryck för psykis-
ka reaktioner som exempelvis 

oro, ångest, rädsla, skam och t.o.m. 
för baksmälla. I vad mån personer med 
namnet Ågren är speciellt drabbade av 
dessa problem är väl knappast klarlagt 
(uttryckssättet lär emanera från en nå-
got bedagad Lundastudent med namnet 
Tage Ågren). Som samlingsbegrepp för 
den ökande belastningen i primärvården 
av just dessa problem fungerar det dock 
bra.

Den psykiska ohälsan ökar dra-
matiskt. Åtminstone om man får tro 
massmedias rapportering som mer el-
ler mindre dagligen rapporterar om 
medborgarnas lidande och sjukvårdens 
oförmåga att ta hand om problemen. 

Redan nu har den psykiska ohälsan lan-
serats som en av de stora frågorna inför 
höstens val. Politikerna, med alla dess 
inriktningar och framtoningar, framför 
mer eller mindre genomtänkta förslag 
kring hur man ska komma till rätta med 
problemen. Nästan som om man inte 
vetat om dessa problem tidigare men 
nu minsann kommer att ta krafttag och 
ställa allt till rätta!

Orsakerna till den ökande psykiska 
ohälsan, oavsett om den faktiskt ökar 
eller förändras, är sannolikt flera och 
divergerande. En viktig grundfråga är 
naturligtvis om ökningen beror på att 
samhället belastar sina medborgare i 
alltmer stigande grad, eller om det be-
ror på att sjukvården inte klarar av att 
hantera problemen. Sanningen ligger 

väl någonstans mitt emellan. Det verkar 
som om allt fler i samhället har svårt att 
hänga med i svängarna och klara av alla 
krav som ställs. Även om det för några 
år sedan lanserades en politisk slogan 
om att – alla skall med – så verkar det 
som om alltfler missat tåget. Några har 
dessutom även missat ev. extratåg och 
kommer ingenstans här i världen. I 
dessa lägen verkar det som om det finns 
någon sorts ”ryggmärgsreflex” som gör 
att det uppstår ett behov av att vända sig 
till sjukvården och då i första hand till 
primärvården. Här verkar det i sin tur 
finnas en övertygelse om att man måste 
öka antalet medarbetare med psykosoci-
al kompetens för att klara av alla som nu 
söker med ”Ågren” av mer eller mindre 
uttalad omfattning. Om vi bara får till-
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räckligt med psykologer och kuratorer i 
primärvården så kommer vi att klara det 
hela!

En i sammanhanget nästan hädisk 
tankegång, men som dock måste väckas, 
är om inte alltför mycket av ”Ågren” nu 
blivit så sjukt att det måste omhändertas 
i sjukvården? Finns det ingen ”normal 
Ågren” som vi alla drabbas av lite då och 
då?

Om så är fallet, vilket inte är helt osan-
nolikt, är den ökande psykiska ohälsan 
till viss del ett kulturellt fenomen. Ett 
fenomen som i sin tur inte kan hante-
ras med mer av psykosocial kompetens i 
primärvården. Frågan är varför vi verkar 
ha alltmer av ”Ågren” i samhället. Som-
liga hävdar att det beror på att Sverige 
är ett av världens mest sekulariserade 
länder. Vi behöver inte någon Gud att 

tro på eftersom vi har ett samhälle som 
tar hand om oss i alla lägen, eller? Om 
nu inte samhället klarar av att ta hand 
om oss och att ersätta Gud verkar vi vara 
riktigt illa ute. Vad ska vi då tro på när vi 
inte tror på något överhuvudtaget? Det 
finns en otrygghet i samhället som ofta 
verkar omsättas i medikalisering av pro-
blematiken. Kan tron på primärvården 
ersätta tro på något annat?

På den tiden då många trodde att 
den ljusnande framtiden tillhörde pri-
märvården talades det ofta om primär-
vårdens intention att ta hand om hela 
människan. Då var helheten begränsad 
till den biomedicinska sfären vilket möj-
ligen gjorde det hela hanterligt. Nu är 
helheten vidgad och det efterfrågas en 
helhet som omfattar hela människan i 
form av kropp, själ och levnadsvillkor 

m.m. Det är kanske denna nya helhet vi 
behöver lära oss att hantera. Det kan vi 
inte speciellt bra nu och det finns heller 
inget som tyder på att politiker (träng-
tande efter att bli omvalda?) eller lands-
tingsadministratörer har någon som 
helst aning om hur det skall göras. Det 
behövs kanske ett paradigmskifte. Detta 
till ett annat sätt att uppfatta och hante-
ra den verklighet vi lever i.
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