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Psykiatri er en spesialitet innen medisin som omhandler hvordan
man skal forstå, utrede, behandle og forebygge psykiske lidelser.
Psykiatri omhandler i tillegg blant annet kunnskap om hjernens
og psykens samvirke med resten av kroppen, og hvordan kropps-
lig og psykisk sykdom påvirker hverandre

Psykiatri «Ingeniørmangelenvil vokse
dersom rammebetingelsene
for en god utdannelse ikke
holder mål.»

Ordet fritt, neste side >
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Sykehus
utenhode

Psykiatriske pasienter har 20 år kortere levetid
enn resten av befolkningen. Vi trenger et
akuttsenter for psykiatri på Øya.

Helse-MidtNorge har,
med hjelp av Staten,
ogmot all god vilje,
prestert å lage en

universitetsklinikk uten plass til
hodet.Her kan kroppen be-
handles i lokaler et luksushotell
verdig.Men omhodet skulle
skrante,må du dra detmed deg
til det slitne hospitset utenfor
byen.

Adresseavisen skal ha takk for å
sette forholdene i psykiatrien på
dagsorden igjen.
Når vi blir innlagt på sykehus

er det oftestmed god grunn, og
vi er avhengige av at sykehuset
gjør en god jobb så vi kan bli
bedre.Dette er rimelige for-
ventninger til helsevesenet.
Dette dreier seg ommer enn
tungvint, sørgelig, og foreldet
interiør.

Psykiatri er et sammensatt fag.
Forhold av sosial, psykologisk
ogmedisinsk/biologisk type
skal sammenholdes for å gi et
godt bilde av den enkeltes situa-
sjon.Yrkesgruppermed for-
skjellig ekspertise bidrar til å
kartlegge forskjellige biter av
bildet som så settes sammen til
en helhetlig analyse av situa-
sjonen.Denne er utgangspunk-
tet for dialogmed pasient og
pårørende omhvilke tiltak og
behandlingsformer vi kan an-
befale.

Fagene som danner grunnlaget
for analysen har utviklet seg
voldsomt.Det er kommet nye
undersøkelser og ny kunnskap
om sykdomog behandling.
Mange undersøkelser er ikke
tilgjengelige påØstmarka.

Viktig fagekspertise befinner
seg påØya.Noen behandlinger
kan bare gjøres påØya.God
utredning og rett behandling er
nødvendig for å ha kvalitet på
tjenestene.Feil og ufullstendig
problemanalyse vil lede til dår-
lige tiltak og resultat.

Det er også andre grunner til at
det bør være et akuttsenter på
Øya:Undersøkelser viser at
psykiatriske pasienter har 20 år
kortere levetid enn resten av
befolkningen.Tyve år! De fleste
dør av kroppslige sykdommer.
Forsømmer helsevesenet deres
kroppslige plager?
Blant pasientenemed kropps-

lige sykdommer vil samtidig
psykisk sykdom forlenge ligge-
tid og gi dårligere livskvalitet og
bedringsutsikter.Pasientene
innlagt på de somatiske av-
delingene påØya får oftest lite
hjelp for sine psykiske pro-
blemer.

Det er også grunn til å spørre
hva slags signaler vi gir fram-
tidig helsepersonell somut-
dannes ved universitetsklinik-
ken.Er det slik atmennesker
med psykiske lidelser ikke kre-
ver særlig grundig undersø-
kelse? Skal det være helt an-
nerledes å ha psykiatrisk syk-
dom enn å ha kroppslig syk-
dom?De fleste av oss får begge
deler og vet oftest ikke forskjel-
len.

Det vi driver med er dyrt, dumt,
dårlig og potensielt farlig. Un-
dersøkelser kan vise omde
psykiatriske symptomene skyl-
des kroppslig sykdom.En god
undersøkelse tar hensyn til alle

viktige sider i pasientens til-
værelse og tilpasser behand-
lingen etter det.En god under-
søkelse er hjørnesteinen i å
kunne bruke kunnskapsbasert
behandling.Uten det spiller vi
hasardmed pasientens og de
pårørendes liv og helse.

Man kan få undersøkt pasien-
tene påØya.De kan sendes fram
og tilbake.Men det er dyrt og
tidkrevende.Oftemå slikt vente
til etter at pasienten i psykisk
helsevern er utskrevet.Da skjer
vurderingen ofte hos fastlegen,
somgjerne harmindre psyki-
atrikunnskap enn spesialistene.

Psykiatriske lidelser er vanlige.
De gir forstyrrelser i tenkning,
følelser og atferd. Imotsetning
tilmange andre store sykdoms-
grupper rammer det oftemen-
nesker i starten av deres voksen-
liv.Fårman ikke nok hjelp da,
kan hele livet ta feil retning; lite
skolegang, jobb, venner, kanskje
rusmiddelproblemer og i verste
fall selvmord.Det ermye vi ikke
vet omdisse tilstandene.Forsk-
ning og fagutvikling er nødven-
dig for å bedre dette og gimer
effektiv hjelp.Psykiaterne og
psykologene har grublet lenge
for seg selv over årsaker og
tiltak.Detmå være lov åmene at
det har vært lite vellykket. Ny
kunnskap vil kreve at andre fag
også kommermed bidrag til
forståelsen av demange psyki-
atriske lidelser folk kan få. Da
trenger vi samarbeidmed andre
spesialiteter og fagmiljøer. De
fleste av demhar aldri vært på
Østmarka og har ingen planer
omå dra dit heller.

Det er hodeløst uklokt ikke å
bygge psykiatrisenter påØya.
Det gir dårligere tilbud enn
pasienter bør forvente i dag, og
verre blir det omnoen år.
Planen omakuttsenter på

Østmarka har tvunget seg fram
som følge av venting på akutt-
senteret påØya.Bygningene
har forfalt og blitt utdatert. Det
er nødvendigmed akuttbygg på
Østmarka snarest av hensyn til
pasientene og de somarbeider
der.Men det løser ikke de fag-
lige utfordringene knyttet til
kvalitet på tjenesten.Det kan
bare akuttsenter påØya gjøre.

Mye psykiatri kan og bør skje
andre steder enn påØya.Meste-
parten av behandlingen av
psykiske lidelser skal foregå i
kommunehelsetjenesten og ved
distriktspsykiatriske sentra. Det
er de akutte og nyoppståtte
tilstander som trenger en bred
utredning derØyas ressurser er
viktige.De som er ferdig under-
søkt ogmottar behandling i
psykiatrien,har ikke spesiell
nytte avØya,kanskje tvert imot.

Et nytt akuttbygg påØstmarka
vil representere et bygnings-
messig tilskudd for de pasien-
tene som ikke trenger å være på
Øya.Det er ikke bare akuttavde-
lingene påØstmarka som er
dårlige.Og rett vedØstmarka
liggerNidaros distriktspsyki-
atriske senter somhar vokst ut
av bygningsmassen sin.Et ny-
bygg påØstmarka vil ikke være
bortkastet selv om fornuften
faktisk skulle seire over offentlig
beslutnings- og bevilgnings-
vegring og et psykiatribygg på
Øya skulle reise seg.

«Staten har
prestert å
lage en uni-
versitets-
klinikk uten
plass til
hodet.»
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Hodet: Sliter du med kroppen blir du behandlet på nytt sykehus som er et luksushotell
verdig. Men skranter hodet må du på det slitte hospitalet (bildet er fra Østmarka), skriver
dagens kronikkforfatter. Foto: KJELL A. OLSEN


