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Psykiatriska kliniken Karolinska sjukhuset 
 

 

 

 

 

 

Hur det började 

När Karolinska sjukhuset började planeras var det inte en självklarhet att man skulle ha 
vårdplatser för psykiskt sjuka personer. Stora, separata, ofta lite avsides liggande, institutioner 
var den gängse vårdformen för mentalt sjuka under senare 1800-talet och första halvan av 
1900-talet (hospital, sedermera benämnda sinnesjukhus). Även akademisk psykiatri var 
förlagd till den typen av verksamhet, i Stockholm var det Konradsbergs sjukhus – en vacker 
slottsliknande byggnad belägen i Rålambshovsparken – som var anknuten till Karolinska 
Institutet. 

Kända psykiatriprofessorer som 
Bror Gadelius i Stockholm 
(Konradsberg) och Frey 
Svensson i Uppsala (Ulleråker) 
framförde redan vid 1900-talets 
början tankar på att akademisk 
psykiatrisk verksamhet skulle 
finnas i annan lokalisation, för att 

ge bättre möjlighet till forskning 
och undervisning. Den vidare 
kampen för mindre 
lasarettsanslutna enheter var lång, 
med kraftfulla motståndare. 
Viktor Wigert illustrerar detta i en artikel från 1941 på följande sätt: ”Från olika håll försökte 
man lägga krokben…; en framstående invärtes-medicus med antipsykiatriska intressen 
arbetade underjordiskt målmedvetet emot förslaget”. Först 1928 beslutades i Sveriges riksdag 
om principen att särskilda psykiatriska kliniker skulle skapas och förläggas tillsammans med 
andra kliniker. Viktor Wigert, nämnd ovan och elev till Bror Gadelius, lyckades under sin tid 
som professor i Lund genomdriva att en psykiatrisk klinik uppfördes i anslutning till 
lasarettet. Lundakliniken stod färdig 1930 och var den första i sitt slag i Sverige. Den 2 
januari 1941 invigdes psykiatriska kliniken vid Karolinska sjukhuset. Viktor Wigert hade 
efterätt Bror Gadelius som professor i psykiatri vid Karolinska Institutet och även arbetat 
aktivt för inrättandet av en klinik vid nybyggda Karolinska sjukhuset. Wigerts föreläsning vid 
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Stockholms hospital/Konradsberg med administrationsbygg-
naden i mitten, män åt ena hållet och kvinnor åt andra med 
avdelningar för oroliga-störande patienter ute på flyglarna. 
Vården var hårt strukturerad på 1860-talet 
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invigningen finns publicerad och där konstaterar han bland annat följande.  ”Jag vågar tro, att 
det syns er som något självklart, att den psykiatriska kliniken ligger här bredvid alla de andra 
klinikerna, att den står i intim växelverkan med dem, att den använder sig av samma metoder 
som de o.s.v. Men att den verkligen ligger här är frukten av ett århundrades strider av 
psykiatriens målsmän mot okunnighet, obskurantism och fördomsfullhet.” 

Den psykiatriska kliniken fick sin plats i nordöstra hörnet av sjukhustomten, på en bergknalle 
med vacker utsikt över Brunnsviken. Byggnaden som ritades av arkitekten Sven Malm, har 
integrerats med berget den står på, inklusive en souterrängvåning och två underliggande 
skyddsrum, och därför fått en lätt svängd form med två vinklar.  

Professor Einar Key, kirurg och tillika en viktig person för KS tillkomst, skriver i Medicinska 
Föreningens Tidskrift 1940: ”Psykiatriska kliniken har på grund av klientelets egenart fått ett 
relativt avskilt läge”. Detta visar att tveksamheten hängde kvar. Från början fanns inte heller 
någon kulvertanslutning till övriga sjukhuset vilket beskrivs vara av ekonomiska skäl. Så 
småningom har andra fastigheter tillkommit och idag ser byggnaden ut att vara en naturlig del 

av sjukhusområdet och en 
kulvertförbindelse finns. 
Själva byggnaden har na-
turligtvis åldrats, trots 
större och mindre renove-
ringar och ombyggnader, 
men har ett högt kulturhi-
storiskt värde och är lik-
som sjukhusets huvud-
byggnad blåklassad. Man 
har bland annat i en kul-
turhistorisk utredning om 

Karolinska sjukhuset 2004 pekat på byggnadens form och volym samt läge i terrängen. En 
slutsats i utredningen är att den inte bör byggas på eller till.  

Kliniken var vid sin start i princip ett mindre mentalsjukhus och kunde vid behov vårda 
patienter under tvång, efter intagning på s.k. vårdattest (den tidens motsvarighet till nuvarande 
Lagen om psykiatrisk tvångsvård - LPT). På bottenvåningen, tillika entreplanet, fanns två 
vårdavdelningar för ”oroliga patienter”, en för män och en för kvinnor. Till vardera 
avdelningen hörde en liten utbyggnad från själva huskroppen, som inrymde rum för särskilt 
oroliga patienter, en slags isolering (se längst till vänster på stora bilden ovan). Man ska i det 
här sammanhanget komma ihåg att kliniken planerades och byggdes nästan två decennier 
innan antipsykotiska läkemedel kom i allmänt bruk. Belägna en trappa upp låg två 
avdelningar för ”halvoroliga fall”. Båda dessa avdelningar inrymde ett särskilt skyddat rum 
med två platser för s.k. malariabehandling. KS var ett av få ställen i Sverige som hade särskilt 
tillstånd för inympning av malaria i syfte att behandla patienter med neurosyfilis. Det är dock 
oklart om någon sådan behandling kom till stånd. I och med introduktionen av antibiotika 
blev det tidigare i psykiatrin relativt vanliga tillståndet botbart. Vidare var två vårdavdelningar 
för ”lugna patienter” belägna två trappor upp och överst i byggnaden (tre trappor) låg en s.k. 
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enskild avdelning med 12 platser. Sammanlagt fanns vid klinikens start 109 sängplatser. På 
våning 2 och 3 fanns bostadsrum för de sju 
sjuksköterskor som var ansvariga för var sin 
vårdavdelning. Dessa rum var små 
minilägenheter och har i modern tid tjänat 
som lyxiga tjänsterum för några av klinikens 
läkare. I souterrängvåningen fanns diverse 
lokaler för patient-aktiviteter, liksom 
vetenskapliga forskningslokaler och 
rutinlaboratorier. Noterbart är att ett rum i 
souterrängvåningen var väl isolerat i väggarna 
för att inrymma ett EEG-laboratorium. De 
under kliniken liggande skyddsrummen var 
dimensionerade för att hysa sammanlagt 180 
personer och speglade den tid under vilken kliniken byggdes. En poliklinik för psykiskt sjuka 
inrättades också, intressant nog 2 trappor upp i KS centralbyggnad. Placeringen var tänkt att 
underlätta samarbetet med andra polikliniker. Den var utrustad med flera undersökningsrum, 
behandlingsrum och föreläsningssal, men detta är sedan länge enbart historia.  

De första klinikcheferna 

Viktor Wigert var således klinikens förste professor och chef. Wigert var också sedan 1940 
rektor vid KI, den förste och ende företrädaren för psykiatrin på posten hitintills. Wigert var 
som framgått en frontperson i svensk psykiatri med starka intressen för humanare vårdformer 
och effektivare behandlingsmetoder. Wigert var en av förgrundsfigurerna när den 
intresseorganisation för psykisk hälsa, som numera heter Mind, startades 1931. Wigerts tid 
som psykiatriöverläkare på KS blev dock kort eftersom han avled hastigt i mars 1942, drygt 
ett år efter klinikens öppnande. Året 
därpå utnämndes Erik Essen-Möller 
till professuren men han kallades 
snart till en professur i Lund och 
flyttade. Essen-Möller kom 
sedermera att, tillsammans med 
några medarbetare i Lund, påbörja 
den numera världsberömda epide-
miologiska Lundbystudien. Efter 
Essen-Möller upprätthölls chefskapet 
vid kliniken av vikarier fram till att 
Torsten Sjögren 1945 tillträdde 
professuren.  

Torsten Sjögren verkade som professor under 16 år. Sjögren beskrivs som en hängiven 
forskare, inriktad på neuropsykiatriska och ärftlighetsinriktade frågeställningar. Sjögren hade 
för övrigt 1936 vid tillsättandet av en efterträdare till Herman Lundborg som chef för 
Rasbiologiska institutet i Uppsala förbigåtts, trots att han förordades av sakkunniga. Under 
KS-tiden, ensam eller tillsammans med elever eller sin yngre bror, genomförde Sjögren 
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omfattande epidemiologiska studier inom ärftlighetsområdet som 
väckte internationellt intresse. Flera av eleverna, som inte alltid gick 
i samma fotspår, blev sedermera mycket kända namn inom både 
svensk och internationell psykiatri. Sjögren var också intresserad av 
nya behandlingsmetoder med biologisk inriktning, medan han 
däremot inte hade någon förståelse för psykoanalytiskt tänkande. 
Kliniskt organisatoriskt var en av de första åtgärder Sjögren vidtog 
sitt tillträde att man inte skulle vårda patienter som behövde 
tvångsvård. Avdelningarna skulle vara helt öppna och svårt sjuka, 
framförallt psykotiska patienter, skulle överföras till 

sinnessjukhusen, en inriktning som sedan kom att gälla under ett antal 
decennier och naturligtvis påverkade den sammansättning av patienter som kliniken kunde ta 
hand om.  

 
Brytningstiden  

Efter Torsten Sjögren kom Börje Cronholm, professor i psykiatri 1962-1979. Börje Cronholm 
kom att betyda mycket för den neuropsykiatriska utvecklingen inom psykiatrin. Vetenskapliga 
arbeten om minne och framförallt påverkan av ECT på minnet citeras fortfarande i 
internationell litteratur. Det var heller ingen slump att en neuropsykologisk forskning av 
internationell rang vid den här tiden kom att utvecklas på kliniken ledd av Daisy Schalling, 
professor i psykologi vid Stockholms Universitet.  

Börje Cronholm kom att verka i en brytningstid mellan en äldre, traditionell psykiatri och en 
mera modern, patientcentrerad psykiatri med framför allt internationella influenser. KS-
kliniken blev en klinik med psykiatrer och psykologer som hade vitt skilda 
intresseinriktningar. Börje Cronholm förstod att en mångfald var nödvändig, även om hans 

sympatier låg närmare det biologiska, och 
det inom psykologin mätbara.   

Samtidigt fanns hos Cronholm ett stort 
intresse för konst och psykisk sjukdom och 
konstnärligt skapande överhuvudtaget. Ett 
stort antal kulturpersoner har vistats på den 
avdelning högst upp i psykiatribyggnaden 
som Börje Cronholm förestod. Cronholm 
har till exempel beskrivits som poeten 
Gunnar Ekelöfs husläkare. 

Den brytningstid som nämns ovan handlar 
bland annat om hur radikala politiska tankar 
under 1960- och 1970-talet kom att påverka 
tankar om vad psykiatrisk sjukdom är och 
hur man ska förebygga och behandla. 

Långtgående yttringar, som i Italien att raskt stänga mentalsjukhusen, eller som vissa anglo-

Torsten Sjögren 

Klinikchefen måste vara som en trädgårdsmästare 
tycker Börje Cronholm. Ur KS-Nytt 1977, nr 3-4 
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saxiska psykiatrer hävdade, att psykosen är en sund eller åtminstone förståelig reaktion på ett 
sjukt samhälle eller uppväxtmiljö, övertygade inte alla men kom ändå att filtreras och 
omsättas i omorganisationer av svensk psykiatri så småningom. Att stora institutioner inte 
alltid var nyttiga för långtidssjuka, att ett tidigare uppmärksammande av psykisk ohälsa var 
viktigt, att en mera utbyggd eftervård kunde förhindra återintagning och att en aktivare 
samverkan mellan samhällets olika resurser skulle kunna vara rationellt, var några tankar som 
låg bakom de förändringar som kom till stånd. Den s.k. sektoriseringen av psykiatrin i 
Stockholm startade i mitten på 1970-talet med några kliniker som hade totalansvar för ett 
mindre befolkningsområde. Flera av pionjärerna i denna förändring hade sina rötter på den 
psykiatriska kliniken på KS. Sektoriseringen kom senare, under 1980-talet, att tillämpas i hela 
landstinget. Den akademiska kliniken på KS blev till Psykiatrisektor Solna-Sundbyberg även 
om den inte var banerförare i nyordningen. Parallellt fanns i huset även lokaler för en annan 
psykiatrisektor, Järfälla-Upplands Bro. 

 

Psykiatri i förändring  

Redan innan psykiatrin i Stockholm sektoriserades hade en del förändringar ägt rum på den 
psykiatriska kliniken vid KS. 1966 öppnades en psykiatrisk akutmottagning för att ta emot 

patienter från både Stockholms stad 
och Stockholms län, ”en ny giv” som 
det kallades i kvällspressen. Många 
läkare, specialister eller allt som 
oftast läkare i olika utbildnings-
stadier, liksom annan personal har 
tjänstgjort i de trånga lokalerna där 

det ibland gick våldsamt till. Klart bidragande till det senare har varit att akutmottagningen 
inte bara tog emot rent psykiskt sjuka, utan också missbrukare som sedan behandlades på 
Alkoholkliniken, sedermera Magnus Huss Klinik. Verksamheten fanns kvar fram till 2004, 
om än med ett begränsat områdesansvar, då man centraliserade trängande akut 
omhändertagande av psykiatriskt sjuka i Stockholms Läns Landsting till Länsakuten på S:t 
Görans sjukhus. Vid denna centralisering hade man dock inom psykiatrin klart för sig att de 
olika klinikerna i Stockholmsområdet behövde ha någon slags egen akut omhänder-
tagandeform, åtminstone på dagtid. Vid KS etablerades MAK (Mobila Akutenheten 
Karolinska) i de gamla akutmottagningslokalerna som tar emot akuta men tidsbeställda besök, 
gör hembesök och utgör bas för konsultationsverksamheten på det övriga sjuhuset. 
Verksamheten finns fortfarande kvar (hösten 2018). 

Några andra nya kliniska verksamheter som präglades av en psykiatri i förändring, och med 
mera ideologiska förtecken än akutmottagningen, var den s.k. krismottagningen och avdelning 
8. Krismottagningen (”pol 2”), en verksamhet som startade 1971, utgjordes av en mottagning 
som med mycket snabbt varsel tog emot inte alltför sjuka patienter som hamnat i någon form 
av kris. Man tänkte sig att personer som i grunden inte hade en allvarlig psykisk sjukdom, 
kunde svikta och riskera att fastna i detta. Den huvudsakliga behandlingsinriktningen var 
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psykoterapeutisk. Förutom att verksamheten låg i tiden på 1970-talet, bidrog också krassa skäl 
som att antalet vårdplatser tillfälligt minskats på grund av ombyggnad av kliniken. 
Omhändertagandet på krismottagningen fick vissa patienter på fötter snabbare än traditionell 
vård, men det visade sig också att de personer som kom till mottagningen oftast inte var 
tillfälligt drabbade, utan hade en underliggande mer långvarig problematik, ofta någon form 
av personlighetsstörning. Med dagens glasögon skulle man säkert också ha kunnat hitta 
personer med neuropsykiatriska störningar bland de som remitterades till krismottagningen. 
Verksamheten upphörde och transformerades om till en allmän psykiatrisk poliklinik belägen 
i Sundbyberg, i Kronanhuset. En annan av 1970-talets tidstypiska verksamheter var avdelning 
8 (”avd 8”), en dagavdelning som inte låg i psykiatrihuset utan var inrymd i en barack på 
gamla fotbollsplanen, sedermera den stora bilparkering där NKS nu ligger. Verksamheten på 
avdelning 8 syftade till att rehabilitera patienter med invalidiserande psykiska störningar och 
där annan psykiatrisk behandling inte varit framgångsrik. Inriktningen var miljöterapeutisk 
och man arbetade med olika psykoterapier och aktiviteter. Många patienter hade någon form 
av personlighetsstörning. En form av personlighetsstörning som kom att uppmärksammas 
mera tydligt i slutet av 1960- och början av 1970-talet var borderlinepersonligheten, och då 
med klart psykodynamiska förtecken. Idag tänker man ofta lite annorlunda kring denna inte 
helt lättavgränsade störning men med stora konsekvenser både för både patient och vård. Man 
fokuserar numera på vissa beteendeyttringar som den emotionella instabiliteten och dess 
konsekvenser och använder sig av specifika psykologiska behandlingar, t.ex. dialektisk 
beteendeterapi (DBT). 

Det var också under den här tiden som ett kliniskt och mera riktat samarbete började komma 
till stånd med flera somatiska kliniker på 
sjukhuset. Några kliniker hade egna 
läkare med inriktning mot psykiatriska 
frågor, däribland neurokirurgiska 
kliniken, men för konsultationer på 
övriga sjukhuset inrättades 1973 en 
specifik biträdande överläkartjänst knuten 
till psykiatrikliniken. Tjänsten som 
psykiatrisk konsult på neurokirurgen 
knöts i mitten av 1970-talet också direkt 
till psykiatrin och den kom att 
upprätthållas av Per Mindus, som så 
småningom blev en av psykiatriska 
klinikens mest kända profiler.  

Den möjlighet till tvångsvård som Torsten Sjögren tog bort 1945 återkom till kliniken i början 
av 1980-talet i samband med sektoriseringen. Under de första åren med tvångsvård igen - 
efter närmare 40 års tid utan - fick kliniken använda sig av lokaler ute på Beckomberga 
sjukhus, men när det gamla mentalsjukhuset inte längre skulle användas till psykiatrisk vård, 
var man tvungen att bygga om avdelningar i psykiatribyggnaden på KS och anpassa till en 
tyngre vård. Cirkeln blev då på ett sätt sluten. 

Personalen vid neurokirurgen vill få mer handledning. 
Fr v Anna Maria Carlsson, Per Mindus, Seija Pasanen, 
Annecharlotte Ekberg och Björn Meyerson. 
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Övergången av KS från stat till landsting som huvudman 1982 innefattade även psykiatriska 
kliniken. Konsekvenserna för vårdens inriktning blev väl inte omedelbart tydliga, men 
begreppet budget fick så småningom en mera konkret betydelse. En annan konsekvens av 
kommunaliseringen var att den samling av sjukdomsteckningar av Ernst Josephson och Carl 
Fredrik Hill som till stora delar var ett arv från gamla Konradsbergs sjukhus, liksom en del 
målningar av andra konstnärer som kliniken förvaltade, överfördes till Nationalmuseum. 
Detta skedde under ledning av den konstkunnige Krister Lagergren, under många år 
överläkare och en profil på kliniken. Parentetiskt kan nämnas om ett annat arv från 
Konradsbergs sjukhus nämligen den flygel som nu under många år stått i sjukhusets matsal. 
Innan den placerades i matsalen fanns den på en vårdavdelning på psykiatriska kliniken. 
Författaren minns den patient med återkommande svåra depressioner, där man alltid visste att 
tillfrisknandet var på väg när vederbörande började spela på flygeln i dagrummet. 

 

Professorer och verksamhetschefer under klinikens andra halvlek 

Efter Börje Cronholm utnämndes Göran 
Sedvall till professor i psykiatri och verkade 
som sådan 1979-2001. Göran Sedvall hade 
dessförinnan bland annat varit bitr. professor i 
neuropsykofarmakologi vid farmakologiska 
institutionen på KI och hade således en något 
annorlunda ingång till ämnet psykiatri. Göran 
Sedvall startade tidigt forskning kring dopamin 
och schizofreni. Forskning kring antipsykos-
medel var en viktig komponent. I början på 
1980-talet kunde denna forskning om 
uppkomstmekanismer och behandling vid 
schizofreni använda en ny teknik med 
möjlighet till in vivo-studier på människa, 
nämligen positronkameratekniken (PET – 
positron emission tomography). Utifrån ett 

projekt som startats av Torgny Greitz, professor i neuroradiologi, och Lennart Widén, 
professor i klinisk neurofysiologi, skapades en stor forskningsverksamhet med bland annat 
klinisk inriktning mot psykiatri, inom de områden som Göran Sedvall forskat på tidigare med 
mera indirekta tekniker. För en närmare beskrivning av det stora PET-projektet vid KS 
hänvisas till en särskild, mycket utförlig, verksamhetsbeskrivning av Sharon Stone-Elander, 
tidigare professor i medicinsk radiokemi vid KI.  

Intressant att notera är att Göran Sedvall var den siste som både var professor och klinikchef 
samtidigt. Uppdelningen mellan akademisk företrädare och chef för klinikens verksamhet har 
naturligtvis, tillsammans med flera andra faktorer, bidragit till att forskning och klinik har gått 
något skilda vägar. Verksamhetscheferna har därefter haft olika bakgrund (se tabell nedan). 

 

Vi bedriver huvudsakligen en biologisk psykos-
forskning säger Göran Sedvall 
Ur KS-Nytt 1977, nr 3-4 
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Centrum för psykiatriforskning (CPF) 
bildades dock 2007 för att överbrygga 
klyftan mellan Karolinska Institutet och 
universitetssjukvårdsenheterna i landstingets 
regi. I en aktuell programförklaring står 
bland annat följande. ”Samarbete mellan 
akademin och vården är en viktig premiss för 
klinisk forskning och förutsättning för vår 
framgång. Vi är en del av Stockholms läns 

landsting och Karolinska Institutet, vilket ger oss möjlighet att driva kliniskt relevanta 
forskningsprojekt.” 

Marie Åsberg utnämndes till professor i psykiatri, med särskild inrikt-
ning på behandlingsforskning 1982. Marie Åsberg disputerade 1973 på 
avhandlingen Nortriptyline in the treatment of depression: Relationship 
between plasma levels and effects. Mest känd för utvecklingen av 
psykiatriska skattningsskalor som depressionsskalan MADRS, samt 
upptäckten av sambandet mellan serotoninomsättning och självmord. 
Dessa arbeten har utgjort basen för att Marie Åsberg under många år 
varit en av Karo-
linska Institutets 

internationellt mest citerade forskare. 
Marie Åsberg har inte bara handlett mono-
aminforskare utan även psykoanalytiskt 
utbildade psykoterapiforskare liksom hon 
mycket tidigt uppmärksammade potentia-
len i den kognitiva terapi som beskrivits av 
amerikanen Aaron Beck. Efter pensione-
ringen 2005 och som senior professor, 
verksam vid Danderyds sjukhus, har Marie 
Åsberg forskat kring stressrelaterat utmatt-
ningssyndrom och även utvecklat ett om-
fattande program för kompetenshöjning i 
psykiatri, Psyk-E bas, som fått stor sprid-
ning. 

Lars Farde är sedan 1996 professor i psykiatri och tillika överläkare. 
Han startade som doktorand i Göran Sedvalls forskargrupp och har 
nu under ett antal år varit en av ledarpersonerna för en mycket stor 
PET-forskningsgrupp i den absoluta frontlinjen. Forskningen 
inrymmer allt från metodutveckling och neuropsykofarmakologi till 
mekanismstudier vid psykiatrisk sjukdom och studier av funktioner 
hos den friska hjärnan. Forskningen har vidgats till andra 
transmissionssystem än bara dopamin. PET-forskningen har 

Verksamhetschef Tid Bakgrund 
Peter Nordström 1999-2005 Läkare 
Maj-Britt Larsson-
Gladh 

2005-2010 Psykolog 

Kaj Forslund 2010-2010 Läkare 
Maria Starrsjö 2011-2014 Läkare 
Göran Jakobsson 2014-2017 Sjuksköterska 
Yvonne Lindqwist 
Hemmingsson 

2017- Sjuksköterska 

Professor Börje Cronholm visar bilateral 
elektrodplacering vid ECT för en ung underläkare 
(från vänster), sjuksköterskan Kerstin Isacson och 
docent Marie Åsberg. 

Lars Farde 

Marie Åsberg 
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frambringat ett stort antal disputationer; allt från radiokemister till kliniskt verksamma 
psykiatrer som författare. Lars Farde har också haft en chefsposition i Astra Zenecas 
psykofarmakologiska utvecklingsarbete och på så sätt arbetat överbryggande mellan industri 
och akademi. 

Två i sen tid tillsatta professorer i psykiatri och tillika överläkare är Anna-Lena Nordström 
2010 och Jari Tiihonen 2011. Anna-Lena Nordström har sedan hon blev professor inte arbetat 
vid kliniken. Jari Tiihonen har inte haft någon praktisk anknytning till klinikens kliniska 
verksamhet, men är däremot som forskare internationellt känd för bland annat sina stora 
populationsstudier av psykofarmakas effekter. 

 

Undervisning 

Allt sedan starten av kliniken 1941 har undervisning av blivande läkare pågått. Många 
läkarstudenter har under årens lopp passerat psykiatrikursen på KS. Sedermera har även 
psykiatriundervisning förmedlats 
till andra yrkeskategorier inom 
sjukvården. Den ursprungliga 
föreläsningssalen som ligger en 
våning upp precis ovanför 
klinikbyggnadens entré, används 
dock inte längre. Ämnet psykiatri 
har sina specifika svårigheter vad 
gäller undervisning, liksom andra 
ämnen inom medicinen har sina. 
Det är otvetydigt ett medicinskt 
ämne, men där psykosociala 
aspekter i både kort och långt 
perspektiv kan ha en stor 
betydelse. Det kan vara särskilt 
svårt att undervisa om sjukdomar och störningar där man inte vet tillräckligt och där graden 
av komplexitet är hög, och där det tidvis funnits väldigt divergerande synsätt.  

Under tidiga 1990-talet praktiserades en tämligen regelrätt form av problembaserat lärande 
(PBL) på läkarprogrammets psykiatrikurs på initiativ av bland annat den dåvarande 
studierektorn Henrik Nybäck. Denna undervisningsform fungerade väl för ämnet psykiatri, 
både vad gäller innehållet och den något längre kurstiden. De studenter som gått kirurgikursen 
i Solna och kom till psykiatrikursen kunde tekniken och stöttade de som kom från annat håll 
och inte kunde. Men efter några år, mycket som en följd av att många andra kurser på KI med 
tiden känt sig tvingade att tillämpa denna pedagogiska teknik, ofta på ett dåligt sätt, så 
ledsnade studenterna. PBL ersattes av en uppskattad gruppbaserad seminarieverksamhet. 

Som student vill man ha hyggligt enkla samband att lära in och veta att om man möter det och 
det så gör man si eller så, och då blir det rätt. Fortfarande är diagnostiken inom psykiatrin 

Läkarstudenter vid föreläsning i psykiatri våren 1941. 
Observera bl.a. könssammansättning och klädsel. 
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arbiträr och i de flesta fall räcker det inte med enkla åtgärder när man behandlar. Psykiatrin 
innefattar mycket av återkommande eller kronisk sjuklighet och det handlar om förlopp och 
tidsperspektiv. Hur gör man det åskådligt inom ramen för allt kortare kurser? Medan teoretisk 
undervisning nog med tiden kan ha blivit bättre med en på läkarprogrammet mera pedagogiskt 
medveten inriktning, har ökade svårigheter i den kliniskt förankrade undervisningen framträtt 
mera tydligt. Tröskeln för sluten vård har höjts och patienterna vårdas kortare tider, vilket gör 
det svårare att följa förlopp. I den öppna vården är det svårare att inkludera studenterna i 
vården; patienterna kan vara ovilliga till att det finns en obekant person med i känsliga samtal, 
men den kanske viktigaste faktorn till att undervisningen i öppen vård kan bli svår att få till 
stånd är den hårt prestationsinriktade sjukvård vi har idag. För läkare och andra 
yrkeskategorier att ta sig tid till handledning är inte alltid så lätt, särskilt om man ska försöka 
se till att studenten själv kan arbeta praktiskt med patienter. Tyvärr blir det för studenterna 
mycket av att titta på och en anda av studiebesök. Mycket hänger på enskilda handledares 
initiativ och intresse. Det är inte ens självklart längre för alla läkare i klinikens förskingring 
att man arbetar på en universitetsanknuten verksamhet. 

 

Psykiatri Nordväst 

Nuvarande psykiatriklinik, Psykiatri Nordväst, bildades 2006 genom att man slog samman tre 
mindre kliniker i norra och nordvästra Stockholmsområdet. En av dessa kliniker var 
psykiatriska kliniken på KS, då kallad PsykiatriCentrum Karolinska sedan några år tillbaka. 
Avdelningarna på KS (i R5-byggnaden) var små, personalkrävande (på gott och ont) och 
delvis omoderna och under åren 2004-2008 flyttades de succesivt. Idag ligger alla vårdavdel-
ningar i lokaler på Danderyds och S:t Görans sjukhus, medan det ännu (hösten 2018) i den 
ursprungliga psykiatribyggnaden på KS-området finns några öppenvårdsvårdsmottagningar 
kvar. I den gamla akutmottagningskorridoren på bottenplanet finns tidigare nämnda MAK 
(Mobila Akutenheten Karolinska). Längre upp i huset finns tre specialmottagningar: Affektiva 
mottagningen, Ångestenheten och Borderlineenheten. Andra mottagningar med inriktning på 
antingen psykossjukdomar eller mera allmän psykiatri, dvs. allt som inte går att hänföra till de 
diagnosinriktade specialenheternas domäner, finns lokaliserade till ett flertal platser i det stora 
område som Psykiatri Nordväst ansvarar för.  

Specialmottagningar som inte längre finns kvar är Suicidmottagningen, Neuropsykiatriska 
mottagningen och Mottagningen för Äldrepsykiatri. Suicidmottagningen tillkom efter att man 
i Marie Åsbergs forskningsgrupp funnit att patienter som kommit till både somatiska och 
psykiatriska akutverksamheter på grund av ett suicidförsök i oroväckande hög grad senare 
suiciderade. För att säkerställa en bättre uppföljning skapades Suicidmottagningen. Den 
neuropsykiatriska mottagningen däremot var enbart en utrednings- och inte en behandlings-
enhet. Behovet att utreda vuxna med avseende på främst ADHD och autism (bl.a. Aspergers 
syndrom) blev tydligt på 1990-talet då man förstod att dessa tillstånd, i många olika varianter, 
kunde förklara en del av den psykiska ohälsan även hos vuxna. Kunskapen om ADHD och 
autism hos vuxna har på senare tid varit ett viktigt steg i förståelsen av psykiska störningar 
och sjukdomar. Verksamheterna hos båda sistnämnda mottagningar sköts numera inom ramen 
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för de allmänpsykiatriska mottagningarna. Äldrepsykiatrins mottagningsverksamhet fortgår 
inom ramen för en vårdavdelning för äldrepsykiatri på Danderyds sjukhus. 

Att nuvarande efterföljare till den ursprungliga psykiatriska kliniken på KS är en spridd och i 
förhållande till KS i Solna decentraliserad verksamhet, har inte alltid varit en självklar 
utveckling. Alldeles i början av 2000-talet fanns långt gångna planer med färdiga detaljskisser 
för en stor tillbyggnad i anlutning till klinikens baksida. Den huvudsakliga vårdverksamheten 
skulle inrymmas i de nya lokalerna. Klinik och forskning skulle samsas på det sätt som man 
funnit vara en rimlig satsning på psykiatrin vid till exempel Akademiska sjukhuset i Uppsala. 
Men då lokalhyran vid ett nybygge skulle bäras av enbart av den egna enheten blev de kalky-
lerade kostnaderna för stora; det blev billigare att ha verksamheten spridd i periferin i redan 
befintliga restlokaler. 

 

Slutord 

Karolinska sjukhusets psykiatriska klinik har under sina nästan 80 år, som all annan verksam-
het på KS, genomgått stora organisatoriska förändringar. Trots eller tack vare detta har många 
personer i olika yrkesbefattningar under årens lopp bidragit till en bra vård och med goda 
initiativ. Många har haft långa yrkesverksamheter på kliniken. 

Verksamheten var när den startade i stort sett helt lokaliserad till byggnaden på klippan i 
nordost av sjukhusområdet utifrån en banbrytande tanke om samexistens med annan sjukvård. 
Idag är verksamheten skingrad och finns i 
många olika lokaler inom ett stort geografiskt 
område, en utveckling som har sina rötter i både 
förändrade idéer om hur vården ska se ut och 
krass ekonomisk politik, även om det numera 
s.k. R5-huset står kvar. Den förtätade atmosfär 
och dagliga brytning av idéer som en gång rådde 
på en bred forskningsklinik finns inte kvar, även 
om andra organisationsformer och forum i viss 
mån kan ersätta. Orsaker och mekanismer hos de 
flesta psykiatriska sjukdomar är fortfarande i stort sett höljda i dunkel, vilket kanske inte är så 
konstigt när det handlar om störningar i människans mest komplexa funktioner. Kunskaper 
om hjärnans psykologiska funktioner, normala och patologiska, är visserligen på stadig fram-
marsch men det handlar ännu bara om enstaka pusselbitar. De stora genombrotten på psyko-
farmakologins område skedde redan på 1950- och 60-talet men har knappast tagit några 
kvalitativa språng sedan dess, då man ju inte riktigt känner till de komplexa mekanismer som 
bör åtgärdas. Omhändertagandet av patienter har förändrats och på det hela taget förbättrats 
och både psykologisk och farmakologisk behandling bedrivs på ett i många avseenden ratio-
nellare sätt. Forskning på kliniken under årens lopp har konkret bidragit till bättre och vissa 
fall mindre skadlig behandling. Kvar står dock att psykisk ohälsa i många former varken kan 
förhindras att uppkomma eller i grunden botas. Klassiska och svåra former av psykisk 
sjukdom har inte ökat i omfattning, medan psykisk ohälsa som mera tydligt bottnar i ett 
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samspel mellan inre och yttre faktorer tycks öka och utgör en allt större del av 
funktionsnedsättning hos människor. Den fördomsfullhet gentemot personer med någon 
psykisk åkomma och som Viktor Wigert nämnde i sitt invigningstal av kliniken 1941, har i 
vissa avseenden minskat. Nya läkemedel och psykoterapiformer har fått stor spridning och 
bidragit till en ökad öppenhet främst vad gäller depressions- och ångestsjukdomar, men vad 
gäller psykossjukdomar finns fortfarande en tveksamhet. Rädslan för det avvikande sitter 
djupt hos människan. 


