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jag i slutet av 1990-talet borjade jobba inom psykiatrin var jag under ett 6r anstdlld vid
Trelleborgs allmdnpsykiatriska klinik. Under den tiden kom jag att hora flera historier om dess
tidigare klinikchef Kjell Bondesson. Det berdttades att han hade anstiillt en stor mdngd psykodynamiskt intresserade medarbetare, och vidareutbildat dem i psykodynamisk psykoterapi.
Andra historier fortdljde om planerna p6 en omfattande utbyggnad av verksamheten; skapandet av ett stort centrum utplacerat i den sydsk6nska myllan, som skulle influeras av psykodynamiskt tiinkande - en slags oas, ett Shangri-La. Detta vdckte mitt intresse for denna
spiinnande tid av expansiv tillvdxt av psykodynamisk psykoterapi.
N6r

Drygt ett decennium senare fick jag mojlighet att
trdffa Kjell Bondesson och intervjua honom for att fi
lite kott pi benen till dessa historier. I det foljande
kommer jag foljaktligen att ge en kortfattad redogorelse for Kjells berdttelse om sitt arbete inom Trelleborgspsykiatrin under 1980-talet och fram mot tidigt
1990-ta1. Jag kommer inte att ge nigon detaljerad
analys, utan enbart utgi frAn Kjells egna redogorelser och en del dokument som beskriver denna omvandlingsprocess. Syftet dr att gora ett nedslag i ett
intressant skede av omvandlingen av psykiatrin i
Sverige; en omvandling i riktning mot en psykiatrisk
oppenvird med basen i den psykodynamiska
psykoterapin, det som kom att kallas sektoriseringen
eller Den nya psykiatriz (Eliasson, 1979).

Sektorisering,
avhospitalisering och antipsykiatri
Under den politiskt omvdlvande tiden kring 1970-ta1et
kom en omfattande och djupgiende kritik att riktas
mot psykiatrin. Denna kritik var bide mingfasetterad
och komplex (Svensson, 1991).Den adresserade ett
flertal aspekter som handlade om mentalsjukhusens
ineffektivitet, dess sjukdomsalstrande effekter och psykiatrin som social kontrollfunktion (Crossley, 2006).
Mest radikalt var psvkiatriprofessorn och psykoana-

lytikern Thomas

Szasz (1.96L)

som sokte psykiatrisk hjdlp. Han menade att

SVEN SJOQVIST iir leg psykolog och psykoterapeut verksam vid en psykiatrisk
oppenv6rdsmottagning i Malmo.

ifrigasdttande av be-

greppet psykisk sjukdom. Szasz framholl att "psykisk
sjukdom" var en felaktig beteckning for de upplevelser, tankar och kd.nslor som kom till uttryck hos dem
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begreppet saknade ontologisk och epistemologisk

son i egenskap av klinikche[ att vara med om att for-

tickning och var ett kategorimisstag. De problem

dndra det psykiatriska landskapet i riktning mot en
integrerad psykodynamisk plattform.

som minniskor sokte hjeilp for handlade i sjdlva verket om "livsproblem" och borde foijaktligen hanteras av konsultativa insatser utanfor psykiatrin. Men
psykiatrin hade ockuperat begreppet och inforlivat

det

i en sjukdomsdiskurs. Detta hade vidare funk-

Kjell Bondesson
Kjell dr en numera pensionerad psykiater och psykoterapeut - men fortfarande aktiv bland annat i

tionen att legitimera psykiatrernas makt och det
biologiska psykiatrikomplexets tilldelning av eko-

tingspsykoterapi. Han var med om

nomiska och organisatoriska resurser. Nigot som
psykiatrins foretrddare inte i forsta taget var beredda att sldppa greppet om.

ringen i Stockholm som i Trelleborg, di han
forst arbetade pi avdelning 8, en miljoterapeutisk
dagavdelning for borderlinepatienter pi Karolinska

Aven om Thomas Szasz (2009) inte vill sammankoppias med den ovriga kritik som forekom under
den hdr tiden, kom hela denna kritiska attack mot

sjukhuset, och senare, pi 1980-talet, ledde sektoriseringen av Brdnnkyrka-Vantcirssektorn.
Jag trdflar Kjell pi hans favoritrestaurang Restaurdng Mdllan en blSsig virdag 2009. Han berit-

psykiatrin att betecknas antipsykiatri.

RPC som representant for arbetsgruppen for landssivil sektorise-

Parallellt med denna kritik, men ocks6 som en re-

tar entusiastiskt om den stdmning som ridde i

aktion mot den, forekom en avhospitaliseringsprocess ddr mentalsjukhusen monterades ned och en
psykiatri med basen i oppenvird byggdes upp
(Hansson, 1991). Enheter som ansvarade for det
totala psykiatriska behovet i en viss stadsdel eller
geografisk sektor skulle byggas upp. Incitamentet
for denna sektorisering kom ursprungligen frin
Europa, vidareutvecklades i USA pi 6O-talet och
kom att forverkligas i Sverige under borjan av 70ra1et. I denna sektoriseringsprocess kom den psyko-

Stockholm pi1"97}-taler och hur alla brann for psykodynamisk psykoterapi. Ndr man hor hans ord
dras man omdrkligt med i en stromvirvel som tycks
upphdva bide tid och rum:

aft bli det styrande
behandlingsparadigmet och med tiden kom begrepdynamiska psykoterapin

pet sektorisering att likstdllas med etablering av
psykodynamisk psykoterapi inom den psykiatriska
oppenvArden (Crafoord, 1988). Behovet av utbildade
psykoterapeuter och handledare blev foljaktligen
stort. I dess sldpt6g foljde statlig psykoterapiutbildning, etablerandet av organisationer for bevakning
av psykoterapeuternas intressen och inforande av
statlig psykoterapilegitimation. Nigot som dock inte
uppfattades som odelat positivt fr6n psykoterapeuternas hill, eftersom det innebar en myndighetskontroll civer den meningsskapande dialog som
bedrevs i terapirummen (Gordon, 7986). I det foljande kommer lagatt koncentrera beskrivningen p5.
hur denna sektoriseringsprocess piverkade ett begrdnsat geografiskt omride i Sydvdstra Skine, ndm-

ligen Trelleborgs sjukvirdsdistrikt. Ddr kom den
psykoanalytiskt utbildade psykiatern Kjell Bondes-

Det uar psykoterapi ddgarna i iinda. Man hade terapier, handledningax utbildningar, mcln reste med tunnelbanan genom halua stan till sin analys, och sen
tillbaka till jobbet, sd till hdndledningen och sen hent
for dff lAsd psykodynamisk litteratur tills man stupade i sdng. Man befann sig i en miljo diir alla pratade psykoanalys. Alla pratade samma sprdk. Det
uar en underbar tid med stiindigt niiruarande kiinsla
du utueckling, ett intensiut fldde.

Kjeil Bondesson zir fodd och uppvdxt i Klippan i
SkAne och kom redan under gymnasietiden att intressera sig for psykoanalys. Han ldste under tidigt
sextiotal psykologi pA universitetet, men fortsatte
sedan med medicinstudier. Efter att ha blivit fdrdig
lakare 1.971 fortsatte Kje1l under nlgra 5,r med forskarstudier. Pi kvdllarna dgnade han sig dessutom it
utvecklingspsykologisk vidareutbildning under den
drivande psykologen Gunnar Windahl. Kjell onskade att vidareutbilda sig till psykoanalytiker och
detta ledde si sminingom till att han flyttade till
Stockholm och kom att arbeta pi Karolinska sjukhusets psykiatriska

klinik. Han scikte flera ginger

till analytikerutbildningen, men blev inte antagen
och kom istdllet att gi den statliga psykoterapiutbildning som just startat.
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Kjell arbetade i Brdnnkyrka,Vantors sektor, vilken i
likhet med andra delar av Stockhoim, skulle sektoriseras. Detta antogs kunna skapa en sivdl effektiv
som ekonomiskt mer optimal psykiatri. Ett antal
psykiatrer, som Bengt Berggren, Filipe Costa, Johan
Cullberg, Clarence Crafoord och Per Stenfelt, var
med och arbetade hirt med denna sektoriseringsprocess (Crafoord, 1988). Kjell berdttar att de fick
helt nya lokaler i Alvsjo, mitt i stadskirnan:
Tanken uar att man skulle befinna sig mitt i samhiillet
och att tillgcingligheten skulle uara hog. Att gd till en
1ppenudrdsmottagning for en kris eller for ett psykiskt illabefinnande som blossat upp, skulle uara lika

okomplicerat som att gd till sin tandliikare. Detta
skulle forebygga andra tyngre ocb kostsammare in-

satser och behouet au slutenudrd skulle diirmed
minska. Eftersom den huuudsakliga behandlingen enligt denna modell skulle uara psykoterapi i olika for-

mer uar ocksd behouet au psykoterapiutbildning
stort. Alla skulle utbilda sig i psykoterapi.

Trelleborgspsykiatrin sektoriseras
Efter ungefdr ett decennium i Stockholm ville Kiell
bygga upp sin egen motragning och integrera psykodynamisk psykoterapi i verksamheten. Eftersom
han var bordig frin Skine sokte han jobb som klinikchef i Trelleborg 1987.
Mot slutet av 80-talet hade sektoriseringsvAgen
dnnu inte riktigt nitt ned till Skine och nir Kjell
tilltrddde sin tjdnst vid den psykiatriska kliniken i Trelleborg fick han i uppgift att sektorisera Trelleborgspsykiatrin. Den bestod di av en mindre mottagning
och en del utlokaliserade enheter, varav en del ndrmast
var rester frin de gamla mentalsjukhusens tid. Kjell
hade starkt strid frin landstingspolitikerna i denna om-

organisering och satte follakdigen ig6ng med ett
intensivt fordndringsarbete i hogt tempo.

Trelleborgs sjukv6rdsdistrikt utgjorde di en sektor omfattande 75 000 invinare, vilka i sin tur skulle
indelas i tre subsektorer. Enligt ett dokument som
beskriver denna process fastslis att sivdl mottagningsverksamhet som dagsjukvird ska etableras i
varje subsektor (Bondesson, 1988).
Kjeii, som hade byggt upp ett stort personligt kontaktndt under sin tid i Stockholm, ordnade sA att ett
flertal duktiga foreldsare kunde bescika mortagningen
for att undervisa och foreldsa om psykodynamisk

psykoterapi. Dessutom knots ett antal handiedare

till

kliniken.
Kjell berdttar om minga mciten och fcirhandlingar
med politiker, administratorer, och chefsoverldkare,
ddr det gdllde att ha de rdtta kontakterna for att kunna
genomdriva sina id6er. Kjell skapade en egen grundldggande psykoterapiutbildning (Steg-I) dir si m6nga

som mojligt av personalen pi hans klinik utbildades.
Ddrmed kunde dven hans id6er om art fi ldra ut psykoterapi och sjdlv ldra sig mera om psykoterapi forverkligas. Denna psykoterapiutbildning kom iven de
anstdllda pi omkringiiggande orter som Lund, Landskrona och Ystad till gagn. Ett flertal nya tjdnster inrdttades och fr6n att ha best&tt av en handfull anstdllda
omfattade kliniken ti11 sist ett femtiotal medarbetare.
Personalen gjorde irligen utiandsresor som innefattade konferenser och interna personalutbildningar.
Man Skte dll USA for att besoka psykoanalytikern

och psykiatern Otto Kernberg och inspirerades av
- n6got som dven tilllimpades ndr man gjorde sina anstdllningsintervjuer.
Detta vdckte sjdlvfallet hel del vinda hos dem som
sokte tjdnsterna. "Vi ville ju ha en spdrr mor att fa in
alltfor tokigt folk", framhiller Kjell, "men en och
annan slank dndi igenom och stdlide till bekymmer".
dennes strukturella diagnostik

Ett gemensamt psykodynamiskt hus
En av intentionerna var att samla hela dagvirden
och oppenvirden under ett och samma tak. Genom
detta projekt hoppades Kjell att kunna skapa ett hus,
ddr dven den miljomdssiga och arkitektoniska utformningen vilade pi den tidens tdnkande om utvecklingspsykologi och psykodynamisk teori. Han
onskade alltsi skapa en plats som var sdrskilt om-

sorgsfullt utformad

lor

att kunna mota de vird-

sokandes kdnslomdssiga behov.

Kjell inspirerades av diskussioner om arkitektur
och arbetsmiljo som fcirdes vid den hir tiden (till exempel Hamburg, 1988; Ryd, 1988):
Det yttre rummet ska mdjliggora en spegling au det inre
rummet. [--] Rummets arkitektoniska utformning sha
ge moilighet till motet mellan uerklighet och fantdsi, dus
det yttre och det inre. [--l I motet mellan det inre ocb
yttre sker den psykiatriska behandlingen. Byggnaden
bor albsd ge mojligheter for wttryck au de inre imotionella och omeduetna krafterna (Bondesson, 1988:4-5).
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Driimmen fiirblir en drtim
FramAt borjan av 1990-talet tycktes sektoriseringsvigen ha avmattats och lokalt borjade nya politiska
vindar blisa. Organisatoriskt borjade man tala om
ett okat samarbete meilan landstingen och kommunerna - eller det som senare kom att bli psykiatriddelreformen.
Drommen om ett hus for den samlade psykodynamiska psykiatrin i Sydvdstra Skine fick ett drastiskt slut ndr Trelleborg hr 1990 fick en ny politisk
ledning. Den nya politiska majoriteten vil1e inte forldnga Kjell Bondessons forordnande som verksamhetschef och en mer biologiskt orienterad ldkare fick
ta civer. Ddrmed kunde inte ldngre planerna pe ett
psykodynamiskt centrum forverkligas och de medel
som avsatts for dndamilet fordes over till andra

Det planerade psykodynamiska husprojektet skulle
besti av ett femtiotal rum; inklusive expeditioner,
arkiv, reception, grupprum och bibliotek. Det skulle

vara en fristiende byggnad omfattande fyra hus,
viika bildade en rektangel, ddr det utrymme som skapades av den inre oppna platsen mellan huskropparna skulle ha formen av nigot som piminner om
en sexkantig stiarna.
Aven vid urvalet av byggnadsmaterialen lades det
stor vikr. Det skulle vara zikta naturmaterial, inte

spinplattor med en skyddande fan6,ryta:
Betrciffande byggnadsmaterialet iir det uiktigt cttt
naturmaterial anuiinds. I motet mellan pdtient och
terdpeut uilar fortroendet pd en uppriktighet och Akthet i forhdllandet. Alla icke iikta signaler f6rsudrar
eller omolliggor behandlingen. [---] Huden, miinniskans kiinsligaste hontaktorgan, iir symbolen for
naturmaterialen (Bondesson, 19 8 8 :5 -6).

Kjell dgnade Atminstone tv6 6r till att planera, organisera och pi andra sdtt prospektera detta arbete.
Flera arbetsgrupper ddr personalen deltog bildades
och en arkitekt involverades i utformningen av ritningar samt i arbetet i arbetsgrupperna. Projekteringen gick pi tvi miljoner och totalkostnaden for
huset beriknades till omkring trettio miljoner kronor.

verksamheter.
Som kompensation fick Kjell ansvaret for en nyinrdttad psykoterapimottagning i landstingets regi.
Med till den foljde en handfull av hans medarbetare.
Efter nigra Ar upplostes denna mottagning och Kjell
fick istdllet ansvara for en av de ursprungliga subsektorerna.
Nigot psykoterapihus byggdes foljaktligen aldrig
och ddrmed sattes det en punkt for Kjell Bondessons
drcim: "Jag hade hoppats att f5. vara med och bygga

virt

psykodynamiska hus, for

di

hade itminstone

byggnaden varit kvar. For nu finns inget kvar av allt
det arbete man lagt ned under Aren." En del ritningar
och forarbeten finns dock kvar i Kjells dgo.
Nu kom dock dessa id6er inte till stind utan en biologiskt inriktad psykiatri fick iter fotfdste - flankerad
av en kognitiv beteendeterapi som mer var inriktad pA
symtomlindring d.n forst6else och meningsskapande.
Att projektet inte kom att forverkligas kan bero
pi att denna expansion av psykodynamisk psykoterapi blev for omfattande for att hdrbdrgeras inom ett

si iitet omride

som Trelleborgs sjukvirdsdistrikt.

Sjdlva tanken att samla hela den psykiatriska verksamheten i ett begrdnsat geografiskt omride kan dessutom ses som ett avsteg fr6n den ursprungliga tanken
om sm6 enheter i stadsdelarna. Projektets nedmontering sammanfaller dven med tidpunkten for den
framvdxande kognitiva psykoterapin och SSRI-preparatens intig i psykiatrin. Det gick antagligen inte

att politiskt frjrsvara ett dylikt projekt.

|

25

26 I

lnsikten 1,210

Om man betraktar sektoriseringsprocessen i sin helhet i Sverige skulle man kunna se sjdlva sektorise-

hogsdtet, trdngt in i och omformulerat virt vardagssprik. Det normala har idag blivit patologiskt

ringen som ett satt att ta udden ur den radikala
antipsykiatriska kritik som foregick den. Genom att
forandra psykiatrin i demokratisk och humanistisk
inriktning, samt assimilera den dA starkt fram-

och man skulle kunna se det som att den biologiska
psykiatrin till sist vann striden och iterfick det dis-

vdxande psykodynamiska psykoterapin, undvek psy-

kiatrin att den psykodynamiska psykoterapin upprdttade egna baser utanfor sjukv6rden - vilket
exempelvis skulle ha kunnat bli fallet om legitimerade psykoterapeuter gavs mojlighet att ekonomiskt
ansluta sig till Forsdkringskassan. Psykiatrerna, vilka
under denna period var starkt ifrigasatta och kritiserade, kunde ddrmed via sektoriseringsprocessen

fortsitta att behilla makten och ledningsansvaret
over den kritiserade psykiatrin. Och ndr kritiken v51
lagt sig, iterta och dessutom forstdrka sina positioner. Eller som Sjostrom (2000, s 52) si elegant uttryckte det i sin bok Den galna udrden:
Psykiatrin inlemmade uisserligen sducil psykologiska
som sociologiska behandlingsteorier i sin praktik och
psykiatrin liimnade de stora hospitalen/mentalsjukhusen fdr sektoriserad och dppen psykiatri, men fundamentet

-

en pillerfixerad biologisk psykiatri

-

bestod, uarfdr det iir ndgot forudnande dtt denna
marginella kosmetik kunde ta udden au antipsykidt-

rins kritik.
Genom att sektoriseringen fram mot 7990-talet kom
att fa en gradvis minskad betydelse, kunde den biologiskt orienterade psykiatrin itererovra det forlorade utrymmet (Svensson, 1991). Begrepp som
neuropsykiatri, neuropsykiatriska funktionshinder,
endogena depressioner, ECT och ljusterapi kom iter
till heders och den tidigare betoningen pi psykoterapeutisk dialog - ddr behandlingen minga ginger
handlade om att narrativt omtolka det psykiatriska

illabefinnandet och ge det en normaliserande diskurs

-

byttes ut mot en okad betoning

pi

diagnostik,

utredning och medicinering. Den "diagnostiska kui-

tur"

som Lochen (1971) varnade for kunde

6.ter

penetrera sprikbruket.
Idag kal1ar mdnniskor inte ldngre de pligsamma
kdnslor de upplever for "oro", "blygsel" el1er "nedstdmdhet" - utan for panikingest, social fobi och
depression. Det psykiatriska sprikbruket har alltsi,

pA liknande sett som

nir

psykoanalysen var i

kursiva tolkningsforetrddet och dirmed beholl
makten over vira sjdlar.
Sektoriseringen innebar dock att psykiatrin, itminstone under en begrdnsad tid, drogs med i den
tidsanda som betonade jdmlikhet, frigorelse och solidaritet. Istillet for inlisning pi stora mentalsjukhus med repressiv kontroll av avvikande beteenden,
kunde psykiatrin fokusera pi att med hjdlp av den
psykodynamiska psykoterapin utforska upplevelser,
tankar och kdnslor, forsti och sdtta in dem i ett
meningsfullt sammanhang. Och i den andan kunde
visionirer som Kjell Bondesson fA oss att dromma
tr
om ett psykodynamiskt Shangri-La.
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Fotnot
Denna artikel tilldgnas psykologen och psykoterapeuten Britta Lundsgird som med sin berdttarkonst
gav mig alla fantastiska historier och lerde mig
dromma om Shangri-La.

