Främja det
som främjas bör
Som nytillträdd ordförande för Svenska Psykiatriska
Föreningen är detta min första ledare i denna tidskrift. Jag
tänkte i första hand fokusera kring den nya styrelsen och hur
vårt arbete har startat.
Vid årsmötet i mars valdes en ny styrelse. Sammansättningen
av denna representerar våra medlemmar i riket. Styrelsen
har en geografisk bredd. Flera ledamoter är disputerade. Vi
arbetar alla inom olika kliniska fält. En av oss driver privat
psykiatrisk verksamhet. Några av oss har arbetat flera år
inom styrelsen; andra kommer in i verksamheten med nya
ögon.
Vid vårt första styrelsemöte i maj reflekterade vi över SPF:s
framtida inriktning. I vår portalparagraf framgår att föreningen
ska ”främja den svenska psykiatrins ändamålsenliga utveckling,
bl.a. genom anordnande av kurser, konferenser samt föredrag
vid sällskapets sammankomster och genom avgivande av
utlåtande och förslag i frågor som faller inom föreningens
verksamhetsområde samt att tillvarataga medlemmarnas
utbildningsbehov och vetenskapliga intressen”.
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Begreppet ”främja psykiatrins utveckling” kan innefatta både
stort och smått. Vi uppfattar att fortbildning är föreningens
mest angelägna uppdrag. För att leva upp till detta kommer vi
arbeta med att förbättra och vidareutveckla SPK. Kongressen
har på senare år blivit ett forum samlande stora delar av
svensk psykiatri, vilket är oerhört glädjande. Därutöver har vi
ett rikt program på Riksstämman, där även andra specialiteter
får möjlighet att ta del av psykiatrisk fortbildning. I år kommer
vi även närvara vid Kirurgveckan i Örebro.
Men att ”främja psykiatrins utveckling” kan även innebära
arbete med frågor kring forskning och föra psykiatrins röst i
samhällsdebatten. Vi uppfattar att styrelsen ska ägna kraft
även åt dessa frågor.
På senare tid har psykiatrin haft omfattande representation i
den mediala debatten. Ibland reflekterar jag över att vi inte
har nått längre med att föra ut budskap om vad psykiatri
är. Några debattörer beskriver ett närmast besinningslöst
och onyanserat överdiagnostiserande av trivialt mänskligt
lidande. Andra ger röst åt att vi psykiatriker är påverkade av
läkemedelsindustrin och farmakologiserar samma lidande.
Gång efter gång omnämns ”elchocker” i mer eller mindre
obehagliga sammanhang. Sällan eller aldrig hörs i media om
en allt mer tillgänglig psykiatri, respektfullt bemötande och
framgångsrik behandling.
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Sedan några år medverkar SPF i Almedalen. Även i år kommer
vi att delta i ett heldagsprogram, initierat av SKL. Därutöver
deltar vi olika debatter. Kom gärna dit och för fram din röst!
Detta är några av styrelsens tankar inför det kommande arbetet.
Vi är angelägna om att arbeta i samklang med våra medlemmar.
Därför välkomnar vi just dina synpunkter. Vad tycker du att SPF
ska göra? Hör av dig till någon av oss i styrelsen!
Psykiatrin i Sverige är på många sätt aktiv och välfungerande. På
flera håll pågår intensivt arbete för att öka både tillgänglighet
och vård på jämställda villkor. Det är inte tur eller bostadsort
som ska avgöra vilken vård som ges. Forskningen är och förblir
en grundbult för fortsatt utveckling. Föreningens styrelse vill
med all kraft bidra till att på olika sätt främja denna utveckling.
På återhörande!

Således återstår mycket arbete för att föra psykiatrins
talan, inte minst i media. Själv fick jag efter en debattartikel
i SvD debutera i radions Studio Ett och där försvara det
engagerade arbete som inte minst våra ST-läkare gör.
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