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AKTUELLT Om rehabiliteringsgarantin

Målen för rehabiliteringsgaran-
tin, att få personer med psykis-
ka besvär att komma tillbaka 
till jobbet, har inte uppnåtts, 
skriver Riksrevisionen efter en 
granskning. Orsaken är bland 
annat att många inte får någon 
kvalificerad första psykologisk 
bedömning och att det är allt 
för långa väntetider. Dessut-
om saknas i garantin krav på 
uppföljning. ”Regeringen bör 
överväga att ändra rehabili-
teringsgarantins utformning 
eller lägga ner den”, anser 
Riksrevisionen. 

– Det finns problem med 
både utredning och behand-
ling, säger Anders Wahlberg. 
Utan psykologisk utredning 
och diagnostik så är det omöj-
ligt att bedöma vilka insatser 
och metoder som behövs, och 
om insatsen alls är aktuell. 
Sedan är det ett stort problem 
att man inte får en kvalificerad 
behandling. För att få effekt  
behövs det att en psykolog 
håller i behandlingsinsats-
en. Sedan kan man i olika 
faser och i olika omfattning ta 
hjälp av mindre kvalificerade 
behandlare som arbetar under 
handledning. 

 
Bör rehabiliteringsgarantins 
utformning ändras eller läg-
gas ner?  

– Behovet av att arbeta 
med att minska den psykiska 
ohälsan finns. Det gäller både 

förebyggande arbete och be-
handling. Om man ska fortsät-
ta med rehabiliteringsgarantin 
behövs det en kraftig föränd-
ring där man tydligt beskriver 
vad man vill uppnå och utgår 
från det när det gäller modeller 
och metoder. Sedan behövs 
ett tydligt fokus på kvalificerad 
bedömning, kvalitetssäkrad 
behandling utifrån individens 
behov av både tid och metod, 
ett ökat fokus på arbestlivsin-
riktad rehabilitering/behand-
ling, samt ordentliga uppfölj-
ningar, säger Anders Wahlberg, 
och fortsätter: 

– Kärnan i frågan är att 
diagnostik och bedömning 
avseende psykisk ohälsa i 
primärvården/första linjens 
psykiatri har stora brister. Det 
krävs en strukturell förändring 
i synen av vården, där det 
psykologiska perspektivet 
integ reras. Det behövs kvalifi-
cerad psykologisk kompetens, 
förslagsvis specialistpsykolo-
ger, i ledningsstrukturen som 
kan bygga upp bra organisa-
toriska modeller för hur man 
kan jobba. Det är till exempel 
helt rimligt att psykologer ska 
finnas med och kunna göra 
den första bedömningen av 
patienter. På ett sådant sätt 
skulle kvalitén på diagnostiken 
förbättras avsevärt och fler 
patienter skulle få adekvata 
och rätt riktade insatser. ● 

PETER ÖRN

”Inte någon överraskning”
– Vi har tidigare kritiserat bland annat kompetens kra-
ven, ett ensidigt fokus på behandlingsmetod och bris-
ten på psykologiska bedömningar och diagnostik, säger 
Anders Wahlberg, Psykologförbundets ordförande.
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Eventuella juridiska oklarhe-
ter runt momentet egentera-
pi togs upp i debattartikeln 
”Egenterapin måste gran-
skas” (mynewsdesk.com, 
7/8 2015) samt i artikeln 
”Egenterapi – en rättighet, 
ett krav eller ett lagbrott?” 
(Psykologtidningen nr 7, 
2015) i vilka studierektorer 
vid två lärosäten efterfrågade 
tydliga riktlinjer vad som 
gäller för momentet egen-
terapi och ville att Univer-
sitetskanslerämbetet, UKÄ, 
ska granska momentet, då de 
var bekymrade över att bryta 
mot Högskolelagen samt 
Hälso- och sjukvårdslagen. I 

– men utbildningsministern      och UKÄ ser inga hinder 

En orsak till att Psykologförbundet utreder egen-
terapi inom ramen för psykologutbildningen är 
juridiska oklarheter. Men Christian Sjöstrand, 
chefs jurist på UKÄ ser inga juridiska hinder att mo-
mentet journalförs och sker under sekretess. Och 
ansvarig minister Helene Hellmark Knutsson ”utgår 
från att myndigheten arbetar efter regelverket”.

TEXT: PETER ÖRN OCH KAJSA HEINEMANN

Oklarheter    runt egenterapi 

samma artikel i Psykologtid-
ningen svarade Karin Järplid 
Linde, chef för utvärderings-
enheten på UKÄ, att det 
inte finns några planer på 
att granska momentet; hon 
hänvisar juridiska frågor till 
UKÄ:s chefsjurist Christian 
Sjöstrand.

Men att egenterapi inom 
ramen för psykologutbild-
ningen kan betecknas som 
hälso- och sjukvård, som 
journalförs och sker under 
sekretess och därför inte 
kan granskas så som andra 
utbildningsmoment, innebär 
i sig inget juridiskt problem, 
säger chefsjurist Christian 
Sjöstrand:

– Jag ser inga hinder rent 
juridiskt mot att utbildnings-
moment, främst då det gäller 
praktik och vid verksamhets-
förlagd utbildning, innehål-
ler krav på journalföring och 
sker under sekretess. 

2008 ledde en anmälan 
från Lunds Samhällsvetarkår 
2008 angående kostnader Christian Sjöstrand
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– men utbildningsministern      och UKÄ ser inga hinder 
Oklarheter    runt egenterapi 

för egenterapi på psykolog-
programmet till ett beslut av 
Högskoleverket att Lunds 
universitet inte bröt mot 
högskoleförordningen när 
studenterna var tvungna 
att själv betala för en del av 
egenterapin.

– I det fallet fanns ett kost-
nadsfritt alternativ i form 
av gruppterapi. Vi kan inte 
svara generellt på frågan om 
kostnader för egenterapi på 
psykologprogrammen strider 
mot Högskolelagen, varje an-
mälan måste prövas enskilt, 
säger Christian Sjöstrand.   

Högskoleverkets slutsats 
2008 kom trots att endast två 
av 400 studenter genomfört 
utbildningsterapi i form av 
gruppterapi, enligt Sam-
hällsvetarkårens granskning. 
Och vid en för  frågan om till-
gängliga terapeuter, samt om 
kostnader för gruppterapi, 
kunde endast två terapeuter 
lämna kostnadsförslag.

Båda förslagen översteg 
den ersättning som de 
enskilda studenterna fick 
från institutionen och skulle 
därför ändå inneburit en 
kostnad för varje individ. 
Samhällsvetarkåren ansåg 
därför att gruppterapin var 
ett skuggalternativ för att 
kringgå bestämmelsen i hög-
skoleförordningen. 

– Lunds universitet kunde 
med stöd av tidigare uttalan-

den från riksdagen, som  
behandlat frågan om kost-
nader för egenterapi, hävda 
att det inte är otillåtet att 
studenterna får betala en del 
av kostnaden för egenterapi. 

– Enligt Högskolever-
ket förelåg det den gången 
inget brott mot högskole-
förordningens regel om 
avgiftsfrihet, säger Christian 
Sjöstrand.

Utbildning ska enligt Hög-
skolelagen vara kostnadsfri, 
ändå finns lärosäten där 
egenterapi är ett utbildnings-
krav för psykologexamen 
och där studerande förväntas 
bekosta själv eller delvis 
egenterapin – som dess-
utom lyder under Hälso- och 
sjukvårdslagen. Men inom 
regeringskansliet finns inga 
planer på att arbeta för att 
se över utbildningen, säger 
Helene Hellmark Knutsson, 
minister för högre utbildning 
och forskning.

Som ansvarig minister för 
högre utbildning och forsk-
ning, bör du inte arbeta för 
att UKÄ utreder momentet? 

– Det är inte regeringen 
som gör själva prövning-
en. Skulle prövningar av 
Överklagandenämnden för 
högskolan eller UKÄ visa att 
det finns brister i lag eller 
förordning är det regering 
och riksdag som beslutar om 
förändringar. Något sådant 
arbete pågår inte för när-

varande i regeringskansliet 
vad gäller kostnader för 
egen terapi på psykologut-
bildning. 

– Vi har inga ärenden i 
frågan och det är då inte 
en fråga som för tillfället 
bereds inom regeringskans-
liet, säger Helene Hellmark 
Knutsson.

Om det finns indikationer 
på att lärosäten bryter mot 
lagen, finns då inte skäl att 
låta utreda vad som gäller?  

– Om universitet och hög-
skolor förhåller sig till gäl-
lande regelverk eller inte är 
något som regeringen inte 
tolkar utan måste prövas 
av Överklagandenämnden 
för högskolan eller av UKÄ 
som är tillsynsmyndighet. Vi 
utgår från att myndigheter 
arbetar efter regelverket 
fram till dess att annan 
information från berörda 
instanser framkommer. 

Vilket ansvar har du för 
att tillsynsmyndigheterna 
”arbetar efter regelverket” 

och granskar lärosätena? 
Och vilka rättigheter har de 
psykologstuderande?  

– Om en student blir 
felaktigt underkänd på ett 
moment och därmed inte 
kan gå vidare till nästa nivå i 
utbildningen kan studenten 
anmäla det till Överklagande-
nämnden för högskolan som i 
sin tur prövar ärendet. Skulle 
det vara så att en student 
inte kan få ut sin examen på 
grund av att studenten inte 
kan genomföra utbildningen 
med anledning av kostnader 
under utbildningens gång, 
kan studenten anmäla det till 
UKÄ som är tillsynsmyndig-
het och prövar ärendet, säger 
Helene Hellmark Knutsson. 

Psykologförbundets ut-
redning av momentet 
egenterapi, som utreds av 
förbundsordförande Anders 
Wahlberg, förbundsjurist 
Nils Erik Solberg, pro-
fessionsansvarige Martin 
Björklind samt ordförande i 
Studeranderådet, ska presen-
teras för förbundsstyrelsen 
7-8 december. ●

LÄS ÄVEN  
debattinlägg om  

egenterapi
 på sid 32-33

 ■ Högskoleverkets beslut 2008, 
med Lunds Samhällsvetarkårs 
anmälan och inlagor samt univer-
sitetets yttrande, har registrerings-
nummer 31-5011-07.

Helene Hellmark Knutsson


