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Psykisk sjukdom och könsskillnader – bör vården 
anpassas efter mäns och kvinnors olika behov? 
 
Som att halka in på ett bananskal. Brådstörtat, omtumlande och med frågan ”Hur gick det här till? Ungefär så 

upplevde Pia Rydell första dagen på sitt jobb som nytillträdd verksamhetschef på Psykiatri Psykos på Sahlgrenska 

universitetssjukhuset. Någon ringer upp och gratulerar till att hon fått jämställdhetspris. 

– Totalt oväntat och oförtjänt. Jag visste inte ens vad det var för något. 

Pia Rydells förvåning symboliserar reaktionerna på den spännande forskning som är temat för dagens seminarium 

Psykisk sjukdom och könsskillnader. Nya tankar, nya frågeställningar och en nyfikenhet som för ovanlighetens 

skull i forskarsammanhang riktar sig inåt mot den egna personen. Är det så här jag gör? 

 

Seminariet Psykisk sjukdom och könsskillnader arrangerades av Kompetenscentrum för 

Schizofreni vid Psykiatri Psykos, Sahlgrenska universitetssjukhuset, och Kunskapscentrum för 

Jämlik vård, Västra Götalandsregionen. 

Platsen var Jonsereds Herrgård, en gång byggd som privatbostad åt familjen Gibson. Sedan 2004 

ägs den av Göteborgs universitet som här skapat en mötesplats för det prestigelösa samtalet. 

Jonsereds herrgård har blivit platsen för universitetets tredje uppgift – att sprida vetenskaplig 

kunskap och att vara ett dialogforum för forskare, allmänhet, media och olika samhällssektioner. 

Lennart Lundin, verksamhetssamordnare på Psykiatri Psykos, var dagens moderator. Han 

konstaterade i sitt välkomsttal hur väl platsen passar dagens samtalsämne. Alla de känslor som det 

provocerande, älskade och hatade ordet psykiatri väcker kräver att det är högt till tak. 

 

Men nu åter till Pia Rydell. 

Pia Rydell började som verksamhetschef på Psykiatri Psykos i slutskedet av en stor omstrukturering 

som trädde i kraft den första januari 2011. Från en psykiatri indelad efter sjukhuskroppar – 

Sahlgrenska, Mölndal, Östra – gick man över till en indelning efter diagnoser och sjukdomstillstånd. 

Ganska snabbt insåg hon att den verkliga vinnaren av Jämställdhetspriset var avdelning 244 i 

Mölndal. 

– Förvånad insåg jag att jag hade hamnat i en verksamhet där genusperspektivet var väldigt viktigt 

och att man arbetade med det på olika plan. Jag blev imponerad och fångad av frågan om vi ger 

kvinnor och män lika behandling. 

 

Sylvia Määttä är chef för Kunskapscentrum för Jämlik vård. Det bildades 2009 och har 10 – 12 

medarbetare, vars uppgift är se till att den vård som ges i regionen är lika god och ges med samma 



goda bemötande till alla patienter oavsett kön, ålder, etnicitet, religiös tillhörighet, 

funktionsnedsättning, bostadsort, utbildning, social ställning eller sexuell läggning. Under några år 

har nu jämställd vård i psykiatrin varit i fokus.  

 

– Vi jobbar utifrån idén att det finns medicinska skillnader som vi givetvis måste beakta. Men att 

det också finns det vi kallar genusbias, förutfattade meningar, och det är något vi tror spelar in i 

mötet mellan patient och vårdare. Omedvetna föreställningar om kön och genus som påverkar och 

får inflytande på den vård och behandling som ges. Ni vet, fördomar som ”Det här är ingen riktig 

karl eller kvinna”. 

Sylvia Määttä berättar att 2009 gick hon igenom allt som skrivits i den vetenskapliga litteraturen 

om manliga och kvinnliga patienters erfarenheter av att vårdas i psykiatrin. 

– Jag hittade inte så många artiklar men det var inte det stora hindret. Det som slog mig var att de 

artiklar som fanns baserades på nästan enbart kvinnliga informanter. Och de få män som hade 

intervjuats fanns i den rättspsykiatriska vården. Då kan man undra vilken bild detta ger oss. På 

engelska finns inom psykiatrin begreppet ”women as mad, men as bad”. Jag menar att det i 

vetenskapliga forskarkretsar finns föreställningar som kan förstärka synen på vad som är typiskt 

manligt och kvinnligt. Det är i varje fall något att diskutera. 

 

I sin analys av materialet kunde Sylvia Määttä urskilja tre teman: 

- Att det fanns en önskan om en behandling anpassad till kvinnor. 

- Att kvinnorna som vårdades var noga med att hålla uppe en fasad av kvinnlighet när de var 

patienter. 

- Att det stora diskussionsämnet var frågan om könsblandade eller enkönade avdelningar. 

 

Kunskapscentrum för Jämlik vård hade nu lagt sig i startgropen för en insats med målet att kartlägga 

synen på kön i psykiatrin och dess konsekvenser. Ellinor Tengelins översikt av vetenskaplig 

litteratur 

om köns- och genusskillnader vid psykostillstånd och i psykosvård1 är rykande färsk. 

– Här kan vi se samma sak. Det finns få studier som tittar på patienternas upplevelser och ibland 

läggs ett perspektiv på könsskillnaderna som inte ifrågasätter. Man problematiserar inte tillräckligt 

utan har en ganska stereotyp föreställning av patienterna utifrån kön, säger Sylvia Määttä. 

Av Ellinor Tengelins kartläggning framgår tydligt att kvinnor i första hand ses som mödrar och 

män som familjeförsörjare. Kvinnors sjukdomsbeteende förklaras med hormoner, känslor och 



moderskap. Mäns rehabilitering inriktas på arbetsträning medan kvinnors stöd går ut på att vara en 

god mor. Det senare kan vara en förklaring till kort sjukhusvistelse. Att vara borta från sitt barn ses 

som stressande. Mot denna bakgrund, summerar Sylvia Määttä, finns en uppsjö av frågor att 

diskutera och forska i.  

 

Vilken roll spelar könet i mötet mellan personal och patient? 

Hur påverkar föreställningen om kön diagnos, behandling och service? 

 

Och om man vill ha jämställda mål. Hur formulerar man då dessa mål? 

 

Att kvinnor och män bedöms inom samma antal dagar. 

Att vården är lika tillgänglig för både kvinnor och män. 

Att kvinnor och män är lika nöjda. 

Att kvinnor och män får samma frågor vid samma diagnos. 

 

Gör det jämt-iakttagelser från heldygnsvård och ledningsarbete 

Alla, från ledning till dem som dagligen mötte patienterna i den svåra heldygnsvårdssituationen, 

ställdes inför frågor de aldrig funderat över. Det är hemligheten bakom framgången med Projektet 

Gör det jämt. Projektet som gav avdelning 244 i Mölndal regionens jämställdhetspris 2010. 

Det hela började med att Kunskapscentrum för Jämlik vård bjöd in den dåvarande ledningsgruppen 

vid Psykiatri Mölndal. Brainstorming kring genusfrågor i psykiatrin stod på agendan. 

 

– Två stora frågeställningar utkristalliserades. Den ena var om det är olika förhållanden och grad 

av villkor för män och kvinnor som vårdas inom Psykiatri/Mölndal. Den andra var om 

genusperspektivet uppmärksammas i Psykiatri/Mölndals ledningsgrupp och märks i 

beslutsfattandet, berättar Birgitta Lundgren Pierre. 

– Ur dessa frågeställningar föddes två olika projekt. Det ena kallade vi Bestämma jämt i Mölndal. 

Här låg fokus på genusperspektivet hos ledningen. Det andra kallade vi Vård på lika villkor och här 

utgick vi från heldygnsvården. 

 

Det roliga och det som stimulerade var många dunk i ryggen under resans gång. Frågan engagerade, 

kunde Birgitta Lundgren Pierre och Pia Ram notera hos människor de stötte på. Att sedan samma 

personer skulle tvingas ompröva sin självbild är en annan sida av myntet. 

 



Vård på lika villkor 

En utgångspunkt för projektteamet, med Birgitta Lundgren Pierre och Pia Ram i spetsen, var att 

kvinnor mår psykiskt sämre än män. 

– Mycket talar för det. I hälsoenkäter som görs bland befolkningen säger kvinnorna sig uppleva ett 

lägre psykiskt välbefinnande än vad männen gör när det får samma fråga, säger Pia Ram. 

– Men, om självmord, som vi tror, har att göra med att man mår psykiskt dåligt skulle fler kvinnor 

än män ta sitt liv. Och så är det inte! Fler män än kvinnor begår självmord vilket i rimlighetens 

namn borde betyda att de också mår psykiskt sämre är vad kvinnorna gör. 

 

Något stämde inte och projektteamet bakom Vård på lika villkor ställdes plötsligt inför frågor som 

skakade om dem i deras verksamhet. 

– Vi blev tvungna att fundera över om vi ställer rätt frågor när vi gör hälsoenkäter. Är det något fel 

på frågorna? Eller arbetar vi på fel sätt? Har vi rätt utbud i psykiatrin? Finns det hinder vi inte är 

medvetna om, något i vårt bemötande eller i vårdkedjan, som gör att en patient istället för att söka 

hjälp väljer att sitt liv? 

För att får reda på om kvinnor och män verkligen får olika vård sattes sju olika behandlande 

yrkeskategorier under luppen. Dessa delades i sin tur in i två grupper: 

1. De som sysslar med medicinsk behandling – läkare, sjuksköterskor och skötare. 

2. De som sysslar med annan form av behandling, utredning och rehabilitering – arbetsterapeuter, 

sjukgymnaster, kuratorer och psykologer. 

 

Därefter tittade man på hur patienterna fördelade sig mellan de olika yrkesgrupperna. Här 

tillämpades två olika sätt att mäta. Dels räknade man antalet besökande. Hur många av dem var 

kvinnor och hur många var män? Dels tog man reda vilka besöken gällde. Hur stor andel av 

kvinnorna gick till psykolog och hur stor andel gick till läkare? Detsamma gällde männen. Hur 

fördelades deras besök? 

– Båda dessa synsätt visade samma könsskillnad. Männen fick mer medicinsk vård än kvinnorna. 

Männen gick oftare till läkare och sjuksköterskor medan kvinnorna oftare träffade psykologer och 

kuratorer men framför allt den rehabiliterande personalen som arbetsterapeuter och sjukgymnaster. 

Då blev frågan om detta var vårt val eller patientens, säger Pia Ram och fortsätter: 

– Jag kan tänka mig många förklaringar, till exempel att män kanske kräver att få träffa läkare. Att 

män inte vill ha rehabilitering utan i stället mediciner. De vill tillbaka till jobbet så snabbt som 

möjligt. 



Men jag kan också tänka mig att den form av rehabilitering som vi erbjuder inte tilltalar män i lika 

hög grad som kvinnor. En annan tanke är att om resultatet kopplas till kvinnors upplevelse av 

sämre psykisk hälsa skulle man kunna läsa in att de har en djupare önskan att verkligen bli bra. 

Därför vill de vara kvar i vården längre. Rehabilitering kräver just den långa eftervården. 

 

Rapporten Vård på lika villkor – avdelning 244 Mölndal skulle väcka många frågor och skaka om 

alla berörda i projektteam och behandlande personal. Pia Ram, Birgitta Lundgren Pierre och deras 

arbetskamrater ställdes inför en ny verklighet. Var det så här det var? När de till exempel tittade på 

hur det såg ut för psykospatienterna inom slutenvården kunde de konstatera att fler män än kvinnor 

fick de så viktiga överläkarsamtalen. Det var förresten den skillnad som hade högst signifikans i 

undersökningen, den som kunde statistiskt säkerställas. 

– Överläkarsamtalet, säger Pia Ram, är en mycket viktig del när man är inom slutenvården för det 

är där som vården planeras tillsammans med patienten. I ett överläkarsamtal händer något. Det går 

framåt och det behöver ju alla patienter lika mycket. 

Män hade också längre vårdtid, fler vårddagar och fler vårdtillfällen än vad kvinnor hade och här 

handlar det alltså om den medicinska behandlingen. 

– Det är klart att man som personal blir ganska förvånad då man tror att alla får lika vård, fortsätter 

Pia Ram. 

 

Visst stämde några föreställningar in. Som att kvinnor får mer lugnande medicin än män. 

– Men vi visste inte om det berodde på önskemål från patienten eller om det var vi själva som 

föreslog det. Vi kunde också se att kvinnor i högre grad än män medicinerade även för somatiska 

åkommor under tiden de var inne. Vidare fanns en överrepresentation av kvinnor mellan 50 och 

59 år inom slutenvården. En möjlig tolkning här är att klimakteriebesvär förstärker psykiska besvär. 

– Resultaten väckte stort uppseende i verksamheten och nagelfors. Vi ville gärna tro att vi var lika 

mot alla. Men det var vi inte och det var svårt att ta till sig. 

 

De nya insikterna om hur det var ställt med jämlikheten inom psykosvården ledde till en rad 

initiativ. Checklistor, som visade vilka patienter som fick vad, togs fram. 

Frågor kring klimakteriet och sexualitet sattes upp på agendan. Hur mycket kvinnor och män kostar 

i läkemedel undersöktes. Birgitta Lundgren Pierre berättar: 

– Vi tittade på kostnaderna för läkemedel. Valet föll på ett läkemedel för patienter med adhd och 

kostnaderna för detta under 2009. Samma sak där, vi trodde väl inte att det skulle vara några 



skillnader. Men, kvinnorna fick läkemedel för 11 500 kronor per år och patient, medan männen 

fick tre tusen kronor mer per år och patient! Är det en stor patientgrupp blir skillnaden ganska stor. 

Män får alltså dyrare läkemedel än vad kvinnor får, konstaterar Birgitta Lundgren Pierre och vems 

är felet? Dessutom ordinerades kvinnliga psykospatienter mer lugnande medel än män. 

– Vårt val eller patientens? Det blev många diskussioner. Vi försökte värja oss för vi ville inte tro 

att det var sant. 

 

Alessio Deglínnocenti, enhetschef och docent, hakar nu på och bekräftar att han känner igen 

problematik och resultat från rättspsykiatrins område där han arbetar. 

– Det ni säger dockar väldigt väl in i rättspsykiatrins kvalitetsregister. Vi håller på med en liknande 

studie. Det finns ungefär 1 500 patienter inom rättspsykiatrin i Sverige, närmare bestämt 1476, och 

bland dem finns en signifikant skillnad mellan kvinnor och män. Kvinnorna får i genomsnitt fem 

läkemedel och männen 2,8 läkemedel per dag. 

 

Gör det jämt-projektet i Mölndal gav upphov till självrannsakan. Insikten att man inte var så bra 

på att hantera genusfrågor överraskade många. Dessutom dök nya fördomar upp som sårade vissa 

i teamet. Vetskapen att män träffar fler läkare och kvinnor fler arbetsterapeuter och sjukgymnaster 

ledde till repliken: Jaha, då får kvinnorna nöja sig med det enklare! Plötsligt handlade det inte bara 

om jämlikhet mellan patienter, kvinnor och män. Hur man värderade varandras yrkesstatus inom 

gruppen kom också upp till ytan. 

 

Genusfrågan skulle nu upp på ledningsnivå. Även det en utmaning. Pia och Birgitta talar om 

perspektivträngsel. Vem som styr, vilka besparingar som måste göras, tillfälliga satsningar ofta 

styrda av politiska beslut, direktiv från socialstyrelsen, påtryckningar från massmedia och inte att 

förglömma de olika medarbetarnas kunskap och erfarenhet – allt detta spelar roll och påverkar en 

verksamhets jämställdhetsarbete. 

– När vi startade var vi från början medvetna om hur viktigt det är att chefen är med på tåget. 

Under det här projektet hade vi fyra olika verksamhetschefer men vi använde vår egen 

ledningsgrupp, som bestod av 25–30 personer, den största inom SU-Psykiatrin, för att dra upp 

riktlinjerna. Den första frågan blev förstås hur medvetna vi i ledningsgruppen var när det gällde 

genusperspektivet, säger Pia. 

Och det fanns all anledning att ställa frågan. 

– Vi hade till exempel av extrapengar vi fått in skapat en adhd-enhet företrädesvis för manliga 



patienter. Men när vi sedan skulle bilda ett team för kvinnor fick vi skrapa ihop pengarna. Det gav 

oss en tankeställare. Vi frågade oss: Hur mogna är vi för att sätta igång ett arbete med jämlik vård 

som mål? Vad betyder de fina skrivningarna i praktiken? Det resulterade i en reflekterande 

teamövning med ledare från Kunskapscentrum för Jämlik vård. 

 

Så här kunde frågorna se ut – och svaren: 

Tänker vi på vilka konsekvenser viktiga beslut kan få för kvinnor och män? 

– Nej, det gör vi nog inte. 

Har ledningsgruppen funderat över genusperspektivet? 

– Nej, vi har inte reflekterat över genus. 

Hur skulle en jämställd vård se ut? 

– Frågan är inte på agendan. 

 

– Observera, säger Birgitta Lundgren Pierre, att vi är inne på 2010. Och i det här läget insåg vi att 

det skulle göra stor skillnad om ledningen bara läste och funderade över SU:s jämställdhetsplaner 

och policydokument. 

Det viktiga i denna inledande fas av projektet blev att få upp ett intresse för genusfrågorna. Man 

gick på chefsläkare och vissa nyckelpersoner för att göra projektet synligt. Men, som någon 

poängterade kan man inte få syn på något så länge det inte är synligt. 

– Då hade vi ju inte det som vi presenterar här i dag. Vi famlade. Vad skulle vi prata om? Vi hade 

inga fakta. Inga kartläggningar. 

 

Så småningom började emellertid bilden klarna av vad Gör det jämt kunde innebära. Plötsligt var 

”genusforskning” – intressant! Från de olika arbetsgrupperna kom nya idéer. Några ville arbeta 

med suicidprevention, några med följsamhet i vårdplan. Frågor som tidigare inte varit på agendan 

var nu självklara.  

Förhåller vi oss olika när vi gör upp vårdplanen tillsammans med patienten beroende på kön?  

Har vi tänkt på att vi ställer fler frågor till kvinnor än till män om de har minderåriga barn?  

Trots att vi bestämt att det ska vara en obligatorisk fråga. 

Vilka aktiviteter erbjuds kvinnor och män? Gynnar utbudet ett visst kön? 

 

– Jämställdhetsarbete skiljer sig från andra utvecklingsfrågor genom att vi inte kan tillräckligt 

mycket om ämnet. Jämställdhet har också en tendens att krypa under skinnet och utmana lite extra, 

summerar Birgitta Lundgren Pierre. 



Reflektioner 

Lennart Lundin, moderator för dagen, erinrar om ett känt suicidpreventionsprojekt på Gotland. 

– Det gick ut på att man utbildade distriktsläkare att känna igen tidiga tecken på depression och 

suicidala tankar. Projektet blev oerhört framgångsrikt. Antalet suicidfall på Gotland halverades. 

Men vilka var det som hade påverkats och blivit hjälpta? Jo, mest kvinnor. Män gjorde som de alltid 

hade gjort. De satt och söp och gick sedan ut i ladugården och hängde sig. Så frågan är om den 

psykiatri som vi alla vill bygga upp med mycket mera samtal gynnar något kön mera? 

 

Lise-Lotte Risö Bergerlind vågar ställa en motvallsfråga: 

– Att män får mer läkarsamtal och kvinnor mer rehabiliterande är mycket intressant men är det 

någon som tittat på vad denna skillnad innebär för patienten? Får männen sämre återgång i arbetet 

än kvinnor? Eller är det så att mäns och kvinnors sätt att närma sig arbetslivet ska se annorlunda 

ut utifrån att vi har olika behov? Det är den intressanta följdfrågan på det här. Vad blir resultatet 

ur ett patient/medborgarperspektiv? 

 

– Nej, replikerar Birgitta Lundgren Pierre, det behöver faktiskt inte bli sämre. Här kommer återigen 

våra föreställningar in om vad som är bra och vad som är dåligt! Det slår mig också att vi kanske 

pratar lite slarvigt om skillnader. Det finns oönskade skillnader, som vi nu talar om, men det finns 

också nödvändiga. 

 

Yvonne Andersson efterlyser samverkan när det gäller genus och suicidprevention 

– Hur ser samarbetet ut mellan Sahlgrenska universitetssjukhuset, primärvård, kommuner, 

brukarorganisationer och suicidpreventivt arbete i Västsverige? Om det nu är fler kvinnor som 

upplever sämre psykisk ohälsa men fler män som suiciderar, på vilket sätt tar det sig avtryck i det 

suicidpreventiva arbetet främst i samverkan men givetvis också inom respektive organisation? 

 

Ann-Marie Wennberg tar upp frågan om kvalitetsregister. 

– Med tanke vad som framkommit under dagen är det kanske ytterligare parametrar som bör föras 

in? Om register finns mycket att säga. Lennart Lundin erinrar om att Psykiatri Psykos har ett eget 

lokalt register, något de är ganska ensamma om i landet. Det är glädjande att det i regionen tas egna 

initiativ men det är viktigt att ambitionen att bygga upp ett nationellt register finns, säger Carl Lago. 

Mellan ett nationellt och lokalt kvalitetsregister finns ingen motsättning. De går hand i hand. 

Annika Tännström, politiker i regionstyrelsen, kan inte nog trycka på behovet av kvalitetsregister. 

I egenskap av beslutsfattare vill hon veta vad hon ska satsa på. 



– För att fatta rätt beslut på såväl lokal som regional och nationell måste vi veta vad vi ska satsa på. 

Annars kastas pengar ut i tomma luften. 

 

Alessio Deglínnocenti ser möjligheten att vidga begreppet skillnader. 

– Om det nu är en skillnad mellan män och kvinnor, män går oftare till läkare och kvinnor oftare 

till arbetsterapeut skulle man kunna tänka sig att man grupperar ytterligare. Inom rättspsykiatrin 

har vi ganska många män och män som kommer från utomeuropeiska länder. De kanske tänker: 

”Håll inte på och babbla med mig. Ge mig en tablett!” Då styr det läkaren. Jag kan också tänka mig 

att generationsskillnader spelar in. Att generationen på 20–25 år inte är så låst från början utan 

lyssnar och tar råd: ”Tycker du att jag ska gå till arbetsterapeut så gör jag det. Tycker du att jag ska 

gå till läkare så gör jag det.” medan den äldre generationen är mer envis och mindre flexibel. 

 

Pia Rydell replikerar: 

– En av utgångspunkterna till omorganisationen av psykiatrin 2011 var att ge patienterna jämlik 

vård och det var inte genusperspektivet som vi i första hand tänkte på utan etnicitet och var i stan 

patienterna bodde. Göteborg är ju en ganska segregerad stad. Resultatet från Gör det jämt i 

Mölndal och kvalitetsregistret representerar två olika sidor av en kunskap. Vi behöver veta hur det 

ser ut på register- och mer överordnad nivå men det är också oerhört väsentligt vilken vård vi ger 

den enskilda patienten och att utgångspunkten är enskilda mål och vårdplaner. Men för att kunna 

göra jämlika vårdplaner behöver vi också ha det här perspektivet – ögonen på att det finns olikheter. 

Annars finns en tendens att skjuta undan dem. Diskussionen speglar behovet av perspektiv på 

överordnad nivå och behovet av perspektiv som speglar patienten. 

 

Fördröjningen av rätt diagnos 

För bra behandling krävs rätt diagnos så snabbt som möjligt. Men väntetiden är lång och längst för 

kvinnor. 200 dagar mer än för män. En alarmerande lång tid enligt Lennart Lundin 

som tillsammans med Håkan Mattiasson står bakom studien. 

– Är det svårare att sätta diagnoser på kvinnor? Det var en av många intressanta frågor som studien 

väckte, säger Lennart Lundin som tog sig an ämnet på grund av en alldeles speciell undran. Han 

började tro att schizofrenidiagnosen höll på att försvinna. 

– På Psykiatri Psykos hade vi tidigare haft en ”tidig psykos”-verksamhet. Den omfattade 34 

patienter som uppvisade tecken på psykos. Vi ville se vad som hände om vi kom i kontakt med 

dem så tidigt som möjligt. Skulle det leda till en förbättring? Men, efter 18 månader hade ingen av 



dem fått en schizofrenidiagnos. Och då blev frågan, håller något på att hända med 

schizofrenidiagnosen? 

 

Strax därefter träffade Lennart Lundin den finske psykiatriprofessorn Salokangas som hade gjort 

en registerstudie omfattande 27 000 patienter under åren 1980–2003. Bland annat hade han tittat 

på proportionen patienter som haft en första inläggning för annan diagnos innan de landade i en 

schizofrenidiagnos. Den proportionen hade ökat från 36 till 75 %. 

– Den drastiska frågan blir då: Hur länge irrar folk runt i psykiatrin innan de får en 

schizofrenidiagnos? Det Salokangas såg var att den tid patienterna var aktuella inom psykiatrin 

innan de fick sin schizofrenidiagnos hade ökat från 1300 till 2588 dagar under de 23 åren. Det är 

väldigt, väldigt lång tid. Speciellt om man tänker på att vårt ”tidig psykos”-program säger att man 

ska ha behandling snabbt, inom dagar. 

 

Salokangas stora studie visade också att de som haft andra diagnoser innan de slutligen fick sin 

schizofrenidiagnos hade längre tid i slutenvården och en högre dödlighet. Salokangas slutsats blev 

att något måste ha hänt med diagnostraditionerna. Handlade det om en ovilja eller ett stigma hos 

psykiatrikerkåren att sätta schizofrenidiagnos? 

– Det var utgångspunkten till att jag och Håkan Mattiasson satt och diskuterade hur det ser ut hos 

oss? Minskar diagnosen schizofreni? Är det kanske så att den håller på att försvinna? 

Lennart Lundin och hans kollega tittade på tiden mellan första vårdkontakt och diagnosticering 

från åren 2002–2009. Och här var det ingen ökning att tala om. Men vad de också tittade på var 

tiden mellan första vårdkontakt och schizofrenidiagnos (Salokangas studie tittade på tiden mellan 

första inläggning och schizofrenidiagnos). På bara fem år ökade tiden ganska rejält. 

– Här gjorde vi ett oväntat fynd. Vi upptäckte en stor skillnad mellan könen i väntan på 

diagnosinlägg. Mediantiden för män var 777 och för kvinnor 987 dygn. Det här är ganska lång tid 

med tanke på att för en bra behandling bör man ha en diagnos, och då rätt diagnos, så snabbt som 

möjligt. Hur vi än vrider och vänder på det – är det lång tid, en jäkligt lång tid. Dessutom är det 

medianer vi talar om. Maxvärdet ligger på nästan 3 000 dygn. Det fanns individer som hade väntat 

så länge! 

 

– En sak som vi då undrade över var om diagnosspektrat såg olika ut. Men studien visade att det 

inte det tycktes ha haft någon betydelse vilken schizofrenidiagnos patienten hamnat i. 

 

 



Väntan på diagnos ser olika ut för kvinnor och män men är det också skillnad när det gäller 

prognos? 

– Här har jag gått igenom flera studier, bland annat Maria Mattssons Gender differences in the 

prediction of a 5-year outcome in first episode psychosis. En studie som hon gjort tillsammans 

med Lena Flycht och Håkan Nyman och där hon tittade på vad det är som förutsäger en bra eller 

dålig prognos för första gång-insjuknade. Hur såg det ut efter fem år? 

Det visade sig att prediktionen var märkbart sämre för kvinnor. De prediktionsfaktorer som man 

hade plockat ut och tittat på vid behandlingsstart stämde efter de fem åren ganska väl för männen 

men inte för kvinnorna. Och vad kunde då det bero på? 

 

Efter mycket analyserande kom forskartemat fram till att för männen var det GAF-värdet vid olika 

tillfällen, som funktionsvärde, som var indikatorn på kognitiv funktion. För kvinnorna var det 

högsta utbildningsnivå innan insjuknandet. 

– Men det var fortfarande så att för kvinnor var det en bra prediktor att inte vara av manligt kön. 

Maria Mattssons slutsats blev att män och kvinnor ska ha olika vårdprogram. 

Salokangas studie byggde på bland annat självrapporterande kvalitetsmått, att patienten tillfrågas 

och själv skriver vilket också haft betydelse för resultatet. 

– Och där ser man att det finns skillnader på hur män och kvinnor värderar sina symtom, sin 

behandling, hur nöjda de är med behandlingen, hur störda de är av sina symtom. Hur de ser på sin 

livskvalitet och hur de värderar den i förhållande till sina symtom och, hur olika livsmål de sätter 

upp. 

 

Personer som hade en väldigt låg funktion hade en annan uppsättning livsmål och syn på sina 

symtom än de som hade hög funktion. Men det såg inte lika ut mellan män och kvinnor. Och den 

slutsats han drar är att det borde leda till ökad lyhördhet kring individuella mål. Behandlingen borde 

individualiseras. 

– Det vi såg, om man ska kort sammanfatta, var att vi hittade skillnader i ”tidig diagnos”-studien 

vilka väckte många frågor som vi inte har svar på. 

Är det svårare att sätta diagnoser på kvinnor? 

Presenterar kvinnor andra initiala symtom? 

Tycker psykiatrikerkåren sämre om att sätta en schizofrenidiagnos på en kvinna än på en 

man? 

 

 



Reflektioner 

Carl Lago: 

– Vi har usla diagnosverktyg inom psykiatrin. Man brukar påstå att det är som skillnaden att tälja 

med pennkniv och tälja med naglarna. Det är så mycket bättre att tälja med pennkniv och när det 

gäller att kunna diagnosticera och tillämpa är ju grunden för att man ska kunna tillämpa 

kunskapsstyrd behandling att man kan använda den forskning som finns. Att man faktiskt GÖR 

det. Det här är ett konkret exempel på effekten av att man inte gör det. Och det är något vi ser 

över hela fältet, inte bara psykoser. Förklaringen kan vara låg kunskapsnivå eller att man är väldigt 

slarvig. Jag tror det är kunskapsnivån. Man är dåligt medveten om vilka kriterier man ska tillämpa. 

Om vi inte gör något åt det kan vi hålla på och grubbla över evidensstyrd behandling hur mycket 

som helst men vi kommer aldrig att kunna tillämpa den. 

 

Lise-Lotte Risö Bergerlind: 

– Det tar ju väldigt lång tid att få diagnos oavsett om man är man eller kvinna men då ska vi kanske 

kontrastera det mot att vi tidigare fått kritik för att ha varit för snabba att sätta diagnos och etiketter. 

Det är lätt att pendeln far lite för långt åt ena hållet när den vänder. Jag tänker också, när det gäller 

mellan män och kvinnor att det kan vara så att kvinnor förmår att vara kvar i sitt sociala 

sammanhang längre. Det är sällan man får diagnosen vid första besöket men sedan klarar kvinnor 

sig själva längre än män därför att det finns en mer omhändertagande attityd i samhället mot 

kvinnor än vad det gör mot män. 

 

Lennart Lundin: 

– Så kan det säkert vara. Men, samtidigt måste man då förklara varför det ändrade sig så mycket på 

bara fem år. 

 

Ulla Karilampi: 

– Vi får allt fler ungdomar i psykiatrin med symtombilder som är ganska annorlunda mot de 

traditionella. I princip passar de in i vilken diagnosgrupp som helst. Våra vanliga 

skattningsinstrument är av intet värde för den här gruppen patienter kryssar för allt. Varenda sak 

man frågar om. De flesta bor hemma i föräldrahemmet och det är oerhört svårt att avgöra vilken 

funktionsnivå de skulle ha i praktiken om de skulle bo själva. Många av de svårare patienterna är 

unga kvinnor och för oss är det inte lätt att avgöra vad de egentligen vill. Jag tror att den här väldigt 

svårdiagnosticerade ungdomsgruppen kan bidra till statistiken. 

 



Annika Tännström: 

– Är det så att en psykossjukdom yttrar sig olika hos kvinnor och män? En manlig hjärtinfarkt är 

ganska lätt att känna igen medan en kvinnlig hjärtinfarkt har andra symtom. Hur ser det ut på 

psykossidan? Kan det vara så att det faktiskt är svårare att ställa rätt diagnos på kvinnor? 

 

Pia Rydell: 

– Egentligen borde det inte vara så därför att det är ganska väl känt att det yttrar sig på olika sätt. 

Kvinnor har mer dramatiska insjuknanden och mer affektiva symtom. De är mer ”aktivt galna” när 

de presenterar sig, ofta med en lite blandad bild. Män, däremot, representerar traditionellt gruppen 

schizofrenipatienter som drar sig undan, är socialt undandragande under flera år, innan de märks. 

Men detta är en polariserad bild. Väldigt många stämmer den inte alls in på. Skillnaderna finns där 

emellertid och de är större mellan individer än mellan grupper. 
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Kvinnor och män med schizofreni ur ett neuropsykologiskt perspektiv 

– Det är vanligare än vi tror att personer med schizofreni har fullgoda kognitiva funktioner. 

Men när tidspress och stress kommer in i bilden fungerar de inte. Det är då deras sårbarhet 

blir tydlig, säger Ulla Karilampi som testat män och kvinnor med schizofreni ur ett neurokognitivt  

perspektiv. Studien visar också att män och kvinnor presterar olika beroende på hur stor ångest de 

känner inför en uppgift. Ulla Karilampis studie omfattade 284 patienter som testades och 

intervjuades. Materialet fick sedan ligga till grund för hennes avhandling Neurocognition in 

Schizophrenia Spectrum Disorders.  

 

Avhandlingen som består av flera delstudier visar bland annat sambandet mellan kognition och 

stress och hur det påverkar prestationsförmågan. 

– Traditionellt när man tittar på de kliniska symtomen i schizofreni brukar man skilja mellan 

positiva och negativa symtom. De positiva kallas också för tilläggssymtom och kännetecknas av att 

de beskriver något utöver det vanliga upplevandet, man hör röster som enligt andra inte finns, får 

tankar som saknar verklighetsgrund, känner sig förföljd utan att det finns skäl till det. På 80-talet 

kom så begreppet negativa symtom. Ett annat ord är bortfallssymtom, det vill säga normala 

funktioner som borde finnas men som faller bort. Man har svårare att upprätthålla sociala 

kontakter, svårt att motivera sig, att komma igång med saker och ting. 

 

Tidigare, berättar Ulla Karilampi, hade kognitiva symtom ingått som en undergrupp i den negativa 

symtomgruppen. Det sågs som någonting som faller bort. Men på 1980-talet insåg forskarna att de 

negativa symtomen har en mycket stor betydelse för patientens vardagsliv. 

Därför kom de att ses som en egen symtomgrupp och numera finns mycket forskning på området. 

Vad är då kognition? Själva ordet kommer från det latinska ordet cognocere som betyder 

”uppfatta” eller ”ta in”. På ett övergripande plan handlar det om hur vi upptar och behandlar 

information. Informationshantering helt enkelt. 

– Man kan se de kognitiva funktionerna som byggblock som ligger ovanpå varandra. 

Grundläggande funktioner som krävs för att vi över huvud taget ska kunna fungera i vardagen, till 

exempel uppmärksamhet. Sedan finns de andra vanliga funktionerna, som minne, inlärning, 

språkförmåga, tänkande. 

– Till detta kommer de exekutiva funktionerna, alla de processer som behövs för att ta steget från 

tanke till handling. Att kunna planera, organisera, motivera och monitorera sina handlingar. Så det 

är många komplexa moment som ingår i begreppet exekutiva funktioner. 

 



Personer med schizofreni, fortsätter Ulla Karilampi, har ofta en nedsättning av specifika kognitiva 

funktioner. Man brukar räkna sju olika (indelningen är framforskad i amerikanska studien 

MATRICS och används framför allt i klinisk läkemedelsforskning): uppmärksamhet, att vara 

uppmärksam under en längre tid fördela uppmärksamheten mellan olika saker; perceptuell 

snabbhet, att kunna processa saker med viss hastighet, antingen i tankarna eller också genom 

samordning av öga och hand; arbetsminne; verbal förståelse (tittar på ordförråd och hur bra 

patienten förstår orden); verbal inlärning (förmågan att lära sig och komma ihåg ett antal ord); 

visuell inlärning (hur lätt eller svårt patienten har att minnas figurer); problemlösningsförmåga. 

 

– I min första studie utförde 42 procent av patienterna med schizofreni fullgoda prestationer. Men, 

om de nu presterade lika bra som friska frivilliga betydde det också att de fungerade lika bra i 

vardagen? Svaret blev att de fungerade fullgott så länge vi inte slängde in en stressfaktor: att prestera 

under tidspress. Eller, så länge vi inte gav dem mer komplexa uppgifter. 

– Det var då det fallerade och det var då deras sårbarhet blev tydlig. När de blir stressade fungerar 

inte kognitionen fullt ut även om de har den kognitiva förmågan. 

 

Ulla Karilampis exempel med den unge mannen på tjugo plus i Uddevalla får belysa. 

– Totalt omotiverad till forskningsintervjun, svarade entonigt, ”suck, måste jag svara på det här”. 

Men när jag tog fram det kognitiva testbatteriet piggnade han till, blev rosig om kinderna, tyckte 

det skulle bli jättekul med test och – klarade sig fullgott på allting. Var jättenyfiken, ville veta hur 

det gick och jag tänkte oj, vilken förändring! 

 

Men, nästa dag när Ulla Karilampi pratade med kontaktpersonen fick hon veta att kontaktpersonen 

bokstavligt talat hade måst dra den unge mannen upp ur sängen och köra honom till praktikplatsen. 

– Så det är lite lurigt det här med kognition. Vi tror kanske att om personen ifråga har en god 

kognition fungerar det men för de flesta gör det inte det. Och det ställer till problem när vi ska göra 

en utredning om hur personen funkar utifrån kognitiv testning. Det kan ju skära sig totalt med hur 

verkligheten ser ut. Patienten kan fungera bra på ett test i en strukturerad situation ”gör det här i 

den här ordningen” men när han/hon möter verkligheten kommer stress in i bilden. Det är då det 

fallerar. Stress är den känsliga punkten för dessa patienter. 

 

– Det är också den som gör det svårt att till en patient som presterar fullgott förklara att det kanske 

inte går att arbeta heltid eller ute på den öppna arbetsmarknaden. 

 



Fanns det då skillnader i kognitiv funktion mellan män och kvinnor? 

– Svar ja. Det fanns skillnader och en av de intressanta var att manliga patienter presterade sämre 

på samtliga test än vad friska frivilliga män gjorde. Kvinnliga patienter presterade sämre på några 

test än vad den kvinnliga kontrollgruppen gjorde. 

Ulla Karilampi fann också när hon tittade på kontrollgrupperna, alltså friska frivilliga, att där inte 

fanns någon skillnad mellan män och kvinnor vilket det gjorde i patientgruppen. 

De manliga patienterna presterade sämre på ganska många test än vad de kvinnliga patienterna 

gjorde. 

– Att det kan skilja så här mellan patientgrupp och normalpopulation är kanske något vi inte alltid 

tänker på, säger Ulla Karilampi och fortsätter: 

 

– Svaret är som sagt ja, det finns skillnader: 

* Män har funnits ha fler kognitiva symtom vid förstagångsinsjuknandet (Choi et al, 2009). 

* Manliga patienter presterade sämre på samtliga kognitiva test än friska frivilliga män, medan 

kvinnliga patienter presterade sämre än friska frivilliga kvinnor på några få test (Goldstein et al. 

1998). 

* En retrospektiv studie av kognitiva funktionen hos unga personer som insjuknat i schizofreni 

visade att kvinnor hade haft lägre premorbid funktionsnivå än män (Weiser et al, 2000). 

 

– Och svaret är nej, det finns inga skillnader: 

* Patienter med schizofreni har lägre kognitiv funktion än patienter med bipolärt syndrom, men 

man fann inga övergripande könsskillnader inom eller mellan grupperna (Gogos et al, 2010). 

* Inga skillnader har funnits i kognitivt fungerande hos äldre män och kvinnor med schizofreni 

(Moriarty et al, 2001). 

* Även om kvinnor med schizofreni presterade generellt bättre på kognitiv testning än manliga 

patienter, fanns det ingen könsskillnad när det gällde koncentrationsförmågan eller exekutiv 

funktion (Lewine et al, 2006). 

 

– Men, när vi tittade på sambandet ångest inför en prestation, i det här fallet kognitiv testning, och 

vad som presterades fanns en tydlig skillnad mellan män och kvinnor. Män som hade högre grad 

av ångest under testningen presterade mer än de som hade lägre ångest och krav på sig. Hos kvinnor 

var det omvänt men inte signifikant. De som hade mindre ångest presterade sämre än de som hade 

mer ångest. 



Här kan man diskutera hur män och kvinnor upplever sina symtom, om de kanske verbaliserar och 

tolkar sina känslor och upplevelser på olika sätt. 

 

– Återigen, svaret är både ja och nej. Det beror på vilken studie man tittar på, vilken population 

man har, hur studien är upplagt, vilka variabler man tittar på. Det finns alltid en studie som stödjer 

det man tycker! 

 

Skäl att granska oss själva 

– Värderar vi samma symtom och funktioner annorlunda hos en kvinna än hos en man? Är det 

värre om en kvinna inte kan hålla hemmet rent än om en man inte kan det? Det finns skäl att 

granska oss själva och fundera över vad vi egentligen tittar på när vi ställer våra frågor och bedömer, 

säger Ulla Karilampi. 

Under intervjuerna med schizofrenipatienterna och skattningen av deras symtom och kognition 

fick Ulla Karilampi många gånger anledning att fundera på vilka frågor som ställdes och hur svar 

och resultat sedan behandlades. 

– Den andra avhandlingsstudien handlade om sambandet mellan GAF [GAF står för Global 

Assessment of Functioning, förf. anm.]och kognition. GAF är ju ett mått som skattar dels 

symtomnivån för sig, dels funktionsnivån för sig. Det lägsta av de två är GAF-värdet. När vi tittade 

på GAF-värdet mellan manliga och kvinnliga patienter fanns ingen skillnad utan medelvärdet var 

samma för båda grupperna. Och när vi slängde in kognition i variabeln, summan av alla 

kognitionstest, fanns heller ingen skillnad mellan könen. Men kan GAF säga något om den 

kognitiva nivån? Vad är det som hänger ihop med bättre kognition? Är det skillnaden mellan 

könen? De kvinnor som hade lägre symtomnivå hade bättre kognitiv funktion. För männen var det 

bättre funktionsnivå som förutsade bättre kognition. 

– När jag såg det här blev jag lite fundersam. Hur gör vi GAF-bedömningar egentligen? Har vi 

trots allt några könsbias i våra skattningar? På ytan ser det ut som att vi skattar dem lika men plockar 

vi ner det i beståndsdelar så ser det olika ut. 

 

Det finns en stor europeisk studie (Gaite et al, 2005) med GAF som gjordes för något år sedan och 

som omfattade fem länder. Den visar klart att symtomskattningen är man ganska ense om. Inom 

psykiatrin finns väl utarbetade manualer för detta. Men funktionsskattningen skiljer sig väldigt 

mycket åt beroende på kultur. Vad är god funktion, vad är god yrkesmässig funktion och vad är 

förväntad social funktion i ett samhälle? 

 



– När det gäller symtom kan vi alltså gå till manualerna och titta men för funktion har vi ingen 

manual. Den är godtycklig vilket gör att samstämmigheten mellan skattningarna minskar. 

Det här skapar förstås en osäkerhet och frustration. 

 

– Vi vet hur saker och ting ser ut men inte varför de ser ut som de gör. Som jag nyss berättade 

visade en av mina studier skillnader mellan den normala populationen och patientgruppen. I en 

annan studie, den om uppmärksamhet, fanns en skillnad mellan hur män och kvinnor presterade i 

kontrollgruppen – män presterade bättre än kvinnor – men i patientgruppen fanns ingen sådan 

könsskillnad. Då är frågan varför skiljer sig patientgrupperna åt? Kan det vara så att män som får 

schizofreni sjunker så mycket i sin kognitiva funktionsnivå att glappet mellan deras och kvinnornas 

prestation minskar. Det är en möjlig förklaring men vi vet inte. 

 

Om man söker på PubMed finner man att 8 342 artiklar i forskningslitteraturen handlar om 

schizofreni och kognition. 416 handlar om schizofreni, kognition och kön, alltså de biologiska 

skillnaderna. 264 om schizofreni, kognition och genus, alltså de sociala könsskillnaderna. 

– Det innebär att bara åtta procent av alla artiklar har någon form av genusperspektiv. Alltså är det 

väldigt svårt att hitta artiklar som tar upp kognitiv funktion i relation till könsskillnader Och då kan 

man fråga sig varför? Varför tänker vi inte på detta? Kanske är det just nu för mycket att fokusera 

på i forskningen. Är det så att alla är lika dåliga? Finns det en generell nedsättning som det finns i 

demens till exempel. I demens har alla dåligt minne. När det gäller psykospatienter är de flesta 

dåliga på någon form av kognition. Är det kanske rent av så att det finns subgrupper med olika 

typer av sänkningar? 

 

Den här typen av frågor är många och kanske så många att frågan om varför det ser olika ut för 

män och kvinnor kommer i skymundan, menar Ulla Karilampi. 

– Vad man nu söker är en sårbarhetsmarkör, en markör som visar att det finns en underliggande 

ärftlighet och att det finns en risk att utveckla en viss form av beteende. Om vi tar suicid till 

exempel. En fullbordad suicid är en form av ett beteende vi kan observera. Den underliggande 

ärftligheten kan ligga i bristande genkodning för serotonin. Det i sin tur ökar tendensen till 

aggressiva impulsgenombrott, som är att betraktas som en sårbarhetsmarkör. Inom 

schizofreniforskningen intresserar man sig för om det finns kognitiva sårbarhetsmarkörer. 

Man letar efter markörer av olika sorter men då finns också skäl att leta efter könsrelaterade 

markörer. Och just när det gäller skillnader är det viktigt att även tänka på normalpopulationen.  

 



Det ser olika ut mellan diagnosgrupperna men hur ser det ut i normalpopulationen? Hur kön, 

sjukdomsfas, kultur och ålder påverkar. Vissa studier visar till exempel att det är skillnad på könens 

prestation innan insjuknandet, vid första insjuknandet efter en lång tids sjukdom och så vidare. 

Men är det så att förändringen gäller gruppen i dess helhet eller gäller förändringen även på 

individnivå? Och sist men inte minst, egenupplevelsen, Vad tycker patienten själv om det här? 

– Vi är väldigt duktiga på att pracka på patienter en massa skattningar, tester och sedan tolkar vi 

utifrån våra perspektiv. 

 

Den fjärde studien i Ulla Karilampis avhandling fokuserade på patienter med en klart statistiskt 

förbättrad kognition. Och frågan var om patienten själv märkte av det. 

– Jag tänkte att det kanske bara är av akademiskt intresse om det finns förbättring i kognitiv 

funktion. Vi fyller i våra matriser ”det förbättras” men patienten kanske inte märker någonting. Så 

vi djupintervjuade en del och det visade sig att för det mesta hade patienterna svårt att uppfatta 

förbättringen för de hade ingenting att mäta den mot. Om jag går hemma hela dagen och inte 

behöver anstränga hjärnan hur vet jag då att mitt minne eller inlärning förbättrats? Är jag däremot 

på ett jobb då har jag någonting att mäta mot. Det är också de enkla grundläggande funktionerna 

som minne och koncentration som patienten kan rapportera om men de exekutiva är det ingen 

som har någon aning om vad det är för någonting. 

 

Lika mycket patientinformation som ges om kliniska symtom lika mycket borde ges om kognition. 

Framför allt med tanke på framtiden. 

– För nästa stora grupp mediciner som kommer är de som ska påverka och förbättra kognitionen. 

Nu är reglerna för kliniska mått lagda (av amerikanska FDA, Food and Drug Administration) men 

man måste också ha subjektiva mått på hur patienten själv upplever om han eller hon blivit bättre. 

Mycket av det som finns har ett uppifrånperspektiv – hur vi definierar hur kognitionen fungerar 

och hur vi tolkar patientens upplevelse och skattning. 

Kognition är ett ämne som kommer stort inom schizofreniforskningen och det finns alla skäl i 

världen att ta in könsskillnader i den, summerar Ulla Karilampi. 

– Många av våra sanningar kanske faller när vi lägger in det här med kön som variabler. Vi får vara 

beredda på att ändra och anpassa behandlingen därefter. 

 

 

 

 



Reflektioner 

– Finns några studier på hur medicinering påverkar kognitionen?, är den första frågan från 

publiken. 

 

Ulla Karilampi:  

Det finns många studier på detta. De äldre medicinerna som har börjat komma till användning igen 

på grund av att de är billigare har en större effekt på kognition i negativ betydelse än vad nyare 

mediciner har. 

 

Lise-Lotte Risö Bergerlind: 

– Min första fråga är om man kan göra något för att förbättra träningsprogram? Jag var i Estland 

och besökte en psykosavdelning. Där fanns ett väldigt ambitiöst kognitivt träningsprogram för alla 

som hade diagnosen schizofreni. Min andra fråga är om det finns studier på fysisk aktivitet kopplad 

till kognition och psykos? Vi vet idag en del om fysisk aktivitet mot demens och depression. 

 

Ulla Karilampi: 

– Det finns ett flertal träningsprogram, på till exempel Psykos Mölndal, men inga långtidsstudier 

på hur bestående effekten är. Vi vet att fysisk träning höjer livskvaliteten vid till exempel Parkinsons 

sjukdom. Det finns som regel alltid en positiv effekt. Men ingen har tittat på om kognitionen 

förbättras.  

– Sedan är det en sak jag skulle vilja tillägga. Det finns ju patienter som inte har en siffra rätt på 

kognitivt testning men som har god livskvalitet. De har sin tillvaro ordnad ofta med hjälp av vänner, 

anhöriga och stöd från psykiatrin och de tycker att de har ett gott liv. De är ganska nöjda med hur 

de har det. Sedan har vi patienter som har fullgott på de kognitiva testen men som är oerhört 

missnöjda med sina liv. De drabbas av ångest och depression med suicidförsök och inläggningar 

som följd. Så kognition hänger inte per automatik samman med livskvalitet och vad patienten själv 

upplever som livskvalitet. I våra studier tänker vi bättre kognition bättre livskvalitet men det är inte 

alltid så för patienterna. 

 

– Ibland är det faktiskt bättre att inte vara för smart. Att inte tänka så mycket, inte jämföra hur man 

har det nu med hur det var innan man insjuknade, inte jämföra sig med familj och grannar, inte 

tänka på hur det kunde ha varit. 

 

 



Lennart Lundin: 

– På Psykiatri Psykos används några av de stora metoderna i kognitiv träning rutinmässigt. Vi har 

kört en studie med datoriserad minnesträning med bra resultat. Det finns hoppfulla metoder i den 

här genren. 

 

Alessio Deglínnocenti: 

– För några år sedan hittade forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset ett samband mellan 

ökningen av vitsubstans i hjärnan och perseveration. Med ökad ålder ökar vitsubstansen. Kan det 

vara en förklaring till att äldre människor till exempel säger ”nej, jag ser inget behov av 

mobiltelefon”. Man gör som man alltid har gjort, man persevererar på grund av den ökade 

vitsubstansen. Flexibiliteten upphör på grund av den ökade vitsubstansen. 

 

Ulla Karilampi: 

– Det finns oerhört mycket forskning om hjärnbiologi och kognition. En mångfald studier men 

som alla visar åt olika håll. De är gjorda på små grupper, det är väldigt dyra studier och det är svårt 

att få med patienter. För att kunna säga något generellt behövs större grupper. 20 till 30 patienter 

är inte mycket att göra statistik på. För 20 år sedan letade man efter den schizofrena genen och var 

säker på att om några år hitta den. Hur ser det ut idag? Jo, det finns ett stort antal kandidatgener 

som har olika interaktion och det är omöjligt att säga hur dessa gener hänger ihop med 

sjukdomsbilden. 

– Vi ska komma ihåg att det vi talar om inte är en homogen patientgrupp. Patienterna är väldigt 

olika sinsemellan. Vi kommer att hitta dem med ökad vitsubstans och perseveration och vi kommer 

att hitta de som inte har denna förändring. Den här patientgruppen kommer vi aldrig att kunna 

bunta samman i ett fack och säga att så här är det utan det är så här och så här och så här. Vi kanske 

får finna oss i att det krävs en individuell behandling för varje patient. Att vi tittar på just den här 

patienten. Det finns tyvärr inget generellt svar på hur det är och vi kommer aldrig att få det hur 

mycket vi än forskar. 
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Saknaden av en samlad bild 

– Vi behöver er hjälp. Ge oss mätbara mål. Visa att det ni gör har effekt. 

Annika Tännström är politiker (m) och som regionråd i Västra Götalandsregionen har hon ett 

ansvar för hälso- och sjukvården där. Hennes dilemma är att besluten hon ska fatta ofta tycks vila 

på osäker grund. 

 

Enligt riktlinjerna ska vården vara jämlik, men hur ser det ut i verkligheten? Annika Tännström 

frågade analysavdelningen i regionen och svaret blev att de inte vet. När hon sedan gick vidare till 

Socialstyrelsen blev deras svar att de inte har den typen av information. Visst finns siffror på hur 

folk mår här och där i regionen men det Annika Tännström saknar är ett samlat grepp. Hon vet 

hur många som sökt hjälp för psykos och att det är dubbelt så många män som kvinnor i 

slutenvården. Men varför är det fem gånger så många män som kvinnor i Norra Bohuslän? 

I Kungälv, Ale, Öckerö, Stenungssund och Tjörn upplever sig invånarna ha en högre psykisk ohälsa 

än vad genomsnittet i regionen har. Medan de som bor i södra Älvsborg har en bättre psykisk hälsa 

än genomsnittet. Stopp där, invånarna i de aktuella regionerna talar inte om samma sak. Begreppet 

psykisk ohälsa är kopplat till primärvården och psykisk hälsa handlar mycket om upplevelse. 

 

– Det finns inga svar, ingen samlad bild för oss som ska fatta beslut på så fragmentariska bilder. Vi 

vet inte om det vi genomför har varit bra eller dåligt och det är oerhört frustrerande. 

Här har Sahlgrenska universitetssjukhuset en uppgift. Psykiatri Psykos ska ha en särskild eloge för 

sitt kvalitetsregister och kan just därför, i egenskap av det goda exemplet, vara en nationell 

påtryckare, säger Annika Tännström. 

 

– Det finns en längtan när man styr en verksamhet att förstå den. Man får en verksamhetsberättelse 

och om man orkar läsa den har man ändå inte förstått, säger Carl Lago och tar upp tråden. 

Carl Lago talar utifrån sitt arbete på det nationella psykosregistret – PsykosR. Och han är den förste 

att medge bristerna som han menar ofta bottnar i våra förutfattade meningar om hur saker och 

ting hänger ihop. – Vilka är våra förutsättningar att hitta det oväntade i vår dagliga verksamhet? 

Hur öppna är vi för ny kunskap? Nationella psykosregistret utgör med sina stora tal en enorm 

potential. Det finns stora förutsättningar att upptäcka sådant man tidigare inte upptäckt. 

– Men det finns samtidigt metodproblem som uppstår när man har svårt att styra kvaliteten på data 

som kommer in. 

 

 



Carl Lago tar upp problemet med till exempel underrapportering. 

– När vi tittar på den psykiatriska samsjukligheten så ser vi inte helt oväntat att det finns en hel del 

män som har missbruksproblem men inte så många som det borde vara. Och då undrar man om 

man fått tag på alla. Underrapportering är ett problem. Det gäller också samsjuklighet. Vi vet att 

samsjukligheten i psykosgruppen är betydligt större men det rapporteras inte. Frågan är då om man 

känner att man inte orkar eller att man inte har kunskapen att rapportera in. 

Samsjukligheten och den högre överdödligheten bland schizofrenipatienter (män har mycket högre 

än kvinnor) jämfört med normalbefolkningen blir en samtalspunkt som upprör 

seminariedeltagarna. 

 

Birgitta Lindelius och Tord Forsner från Socialstyrelsen hade valt helt rätt exempel ur nationella 

registret. 

– Efter vad jag förstår handlar det om kroppslig sjukdom, säger Lise-Lotte Risö Bergerlind och 

menar att här har vården missat en hel grupps somatiska problem. För detta är en grupp som inte 

går på kallelser och inte ringer upp och beställer tid. Den som har en kognitiv svikt ringer inte själv 

upp. Här måste psykiatrin ta ett större ansvar. 

 

Carl Lago delar hennes åsikt. 

– Som läkare i psykiatrin får man ofta se sig som ansvarig för hela patienten därför att dessa 

patienter är obenägna att gå till den somatiska vården och om de väl kommer dit blir de inte så väl 

omhändertagen. 

 

Ulla Karilampi instämmer: 

– Många skickas tillbaka. En schizofrenipatient som klagar över ont i magen kan få som svar att 

det beror på medicinbiverkningar och så skickas han/hon tillbaka till psykiatrin, ”Tala med din 

psykiatriker”. 

 

Tord Forsner påpekar det tydliga behovet av samverkan mellan primärvård och psykiatri. 

Men det kan också handla om metod. Traditionella svenska metoder kanske inte passar den här 

målgruppen. 

 

– Den metod vi har är framtagen för kognitivt friska människor. Vårt sätt att administrera 

motverkar den här gruppens behov, säger Lise-Lotte Risö Bergerlind. 

 



Här är ytterligare axplock ur Birgitta Lindelius och Tord Forsners anförande, Socialstyrelsens 

nationella statistik – könsskillnader värda att uppmärksamma: 

 

* När det gäller alla läkarbesök i den psykiatriska öppenvården finns en tydlig könsskillnad. Fler 

kvinnor än män står för läkarbesöken och de flesta som söker är mellan 18 och 24 år. 

Men inom gruppen schizofrenipatienter syns ingen större skillnad. 7 procent av kvinnorna och 9 

procent av männen sökte öppenvården. Däremot toppar männen, oavsett psykiatrisk sjukdom, alla 

vårdtillfällen inom slutenvården. Tittar man däremot enbart på schizofrenipatienterna inom 

slutenvården fanns ingen skillnad. 14 procent av de som lades in år 2010 var kvinnor och 14 procent 

var män. 

 

* Återinskrivningsprocenten är en av de saker som ofta mäts. Det beror på att den kan mätas 

nationellt och eftersom den också mäts internationellt kan jämförelser göras med andra länder. 

Från början var det ganska stora skillnader (nationellt). Men senaste mätningen visade nästan 

samma återinskrivningsprocent för kvinnor och män, troligen på grund av ett annat 

diagnospanorama. 

 

* En jämförelse mellan LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård) och LRV (Lagen om rättpsykiatrisk 

vård) visar att av de schizofrenipatienter som fick LPT var 19 procent kvinnor och 24 procent män. 

Av de som fick LRV var antalet kvinnor 20 och antalet män 279. Alla var schizofrenipatienter och 

jämförelsen gällde år 2010. 

 

* I ett nordiskt samarbetsprojekt har tvångsvården i Sverige jämförts med den i Danmark. Och här 

var det lika mellan könen. 22 procent av båda könen tvångsvårdades. Man tittade också på olika 

typer av tvångsåtgärder – tvångsmedicinering, fastspännande och avskiljande – och hur många som 

hade minst en av tre. Här var det ganska lika mellan könen. Det som skiljde var att kvinnorna hade 

fler tillfällen per patient när det gällde tvångsmedicinering och fastspänning men även avskiljande. 

Kvinnor utsätts för mer enskilda åtgärder både inom LPT och inom LRV. 

 

* Kvinnor får mer psykofarmaka och mer lugnande läkemedel än män. Tittade man sedan på 

antipsykotiska läkemedel som hämtats ut minst tre gånger under 2010 fanns inga skillnader i 

åldersgrupperna 18–64 och 65–74 år. Däremot bröts trenden i grupperna 75–84 och 85 och äldre. 

Betydligt fler kvinnor än män fick neuroleptika. Mer antipsykosmedel till äldre kvinnor kan ha en 

biologisk förklaring. Kvinnor har kvar sina dopaminnivåer längre. 



Vad gör vi åt det här då? 

Seminariet avslutades med ett samtal kring psykisk sjukdom och könsskillnader. Samtalet präglades 

av en stark självkritik. Seminariet hade visat att det finns stora orättvisor i behandlingen av kvinnor 

och män. Och att alla i vårdkedjan tycks omedvetna om hur deras egna fördomar styr när det gäller 

kön och genus. Men hur gör man när man vill förändra cementerade strukturer och var börjar man?  

 

Förslagen var många och här är några axplock: 

– Mera fokus på barnen. Att det behövs framgår tydligt av det vi sett i siffror och hört här idag. En 

idé är att med bland andra Kunskapscentrum för Jämlik vård bilda fokusgrupper med kvinnor och 

samtala med dem om hur det är att bo och inte bo med sina barn. Ännu mera spännande skulle 

det bli om vi startade grupper med män som har barn och även förde in ett kulturellt perspektiv 

utifrån den stora segregationen här i Göteborg. Vi har ju mottagningar över hela stan. 

 

– Tankarna kring dyader, patientens kön och vårdarens kön, är intressanta och något vi verkligen 

bör fundera över. Hur påverkar det den vård som vi ger? Har det någon inverkan på hur och när 

tvångsåtgärder sätts in i den psykiatriska vården? Ett sätt att få veta vore djupintervjuer med 

personalen. 

 

– Vi pratade om samverkan och några som vi ofta glömmer bort och inte utnyttjar är 

hälsoekonomerna. Med deras hjälp skulle vi lättare kunna nå politikerna. Det är svårt för en 

politiker att känna lidandet hos patienterna för han/hon är för många steg ifrån. Lidandet ser bara 

den som träffar patienten. Däremot kan vi addera något om vi pratar ekonomi och då är 

hälsoekonomen, som gör simuleringar och beräkningar, den som kan föra en dialog med 

politikerna. Som kan svara på frågan vad det kostar samhället när en rättspsykiatrisk patient går ut 

och krossar tre bilar och dödar en människa. 

 

– Nationellt ställs allt tydligare krav på lagstiftning kring samordnade insatser. Hur kan vi 

tillsammans svara upp mot behovet av gemensamma samarbetsmodeller mellan våra huvudmän 

och hur kan vi följa upp det på ett nytt och bättre sätt än idag? 

 

– Väldigt många som får hjälp enligt socialtjänstlagen har ingen diagnos och det finns heller ingen 

öppenvårdsmottagning som kan ta emot dem. Men man ser att de har stora funktionsnedsättningar 

som är psykiskt betingade. För kommunen vore det därför önskvärt med en inventering av hela 

det här problemområdet. 



– En sak är att träffas så här och fundera över vad vi bör fokusera på. Men det är svårt att hålla 

kvar allt det vi tycker är så självklart här när vi återvänder till våra arbeten. Det är svårt att skaffa 

sig en övergripande bild, se de värsta fällorna och ställa olika perspektiv mot varandra. På något 

sätt måste vi hjälpas åt att satsa på viktiga centrala frågor. 

 

– Om socialstyrelsen ska gå ut och rekommendera behandlingar som är anpassade efter mäns och 

kvinnors olika behov måste genusfrågan in i forskningen. En behandling som rekommenderas på 

personer med schizofreni och depression bygger på evidensbaserad forskning. Men finns inget om 

skillnader mellan manligt och kvinnligt i forskningen kan det heller inte komma med i 

rekommendationerna. Därför måste forskarna ta in genusfrågor i sina studier. 

 

– Den somatiska ohälsan bland patienter i psykiatrin skulle egentligen inte behöva vara något 

problem, om vi som jobbar i psykiatrin använde tiden rätt och passade på när vi träffar dem. De 

har minst ett läkarbesök om året och dessutom träffar de ofta sina kontaktpersoner. Vid dessa 

möten skulle vi kunna fråga kvinnorna om de gått på mammografi och cellprov, fråga dem om 

mellanblödningar och fråga männen om vattenkastningsbesvär och så vidare. All den där 

preventionen som normalbefolkningen får och ofta går på spontant. Se till att våra patientgrupper 

kommer i väg och handfast se till att det sker. Vi har tiden. 

 

– Mer forskning, gärna kombinationstjänster, så vi får in det kliniska perspektivet. Och, ökade krav 

uppifrån på kvalitetsregister! Det finns fortfarande verksamheter som inte tycker det är viktigt att 

registrera. Ja, det finns hela landsting som väljer att inte registrera. Dessutom kan 

variationen vara väldigt stor inom ett landsting vilket våra politiker bör veta när de jämför två 

landsting. 

 

– I kommunerna kan man se att stöd för hushåll och boendestöd som ges för samma funktionsnivå 

är olika beroende på kön. Det framgår av patientjournaler och socialstyrelsens akter. Män får hjälp 

i större utsträckning därför att kvinnor anses kunna klara sig själva. Frågan är då om det är en bra 

idé. Ja, om det är behovsprövade insatser. Men om man resonerat i termer som rättvisa och fifty-

fifty är det ett problem. 

 

– Av studien som gjordes i Mölndal fick vi veta att män får fler överläkarbesök än kvinnor medan 

kvinnorna får fler rehabbesök. Det gav upphov till frågan ”vårt val eller patientens?”. Men det kan 



väl inte vara så svårt att ta reda på. Titta på materialet och fråga patienter och personal som ingick 

i studien. 

 

– Det stora problemet när man är klinisk forskare är att göra en massa bra forskning men inte se 

något resultat. Vårdprogram sätts upp men till vilken nytta? Så lägg upp dem på webbsidan och 

mät antalet träffar! Och gör både före– och eftermätningar. Nu ska vi införa det här, säger man 

och mäter efter två, tre år. Men hur var det innan? Den informationen är oerhört viktig för att 

kunna se om det var en bra metod eller inte. 

 

– Varför forskar vi på det som redan är genomforskat? Ett exempel är undersökningen av hur 

många som hade forskat kring ”patientens röst”, vad patienten tycker om vården. Resultatet blev 

1600 studier. Efter de första 8 fanns inget mer att hämta. Inget nytt, bara upprepningar, alla sade 

likadant. Medan den viktiga frågan om vården hade tagit till sig det framforskade bara kunde 

besvaras med ett Nej. 

 

 

 

 



 


