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Mandometerkl iniken vi l l
samarbeta
Sedan juni förra året har flera patienter, som blivit friska
vid Mandometerkliniken i Alingsås, uttryckt kritik mot den
vård de tidigare fått. I lördags berättades i Alingsås
Tidning om patienten som sondmatades i tio månader utan
att bli bättre, men som började äta normalt efter en vecka
vid Mandometerkliniken i Stockholm.

Det är naturligtvis inte lätt att behandla en sådan patient,
Lena Risö på SÄS beskrev några problem man ställs inför,
men det är heller ingen tillfällighet att hon tillfrisknar. Vi
rapporterade nyligen att 75 procent av 1 428 patienter
blivit symtomfria efter i genomsnitt drygt ett år och att
bara 10 procent återfallit under fem års uppföljning (Bergh
m fl Behavioral Neuroscience 2013:127:878).  251
patienter var så svårt sjuka att de till en början
behandlades i Mandometerklinikernas heldygnsvård, och
precis som patienterna i Alingsås, hade majoriteten först
behandlats utan framgång i traditionell vård. 

Vi har snart behandlat 1 000 patienter till symtomfrihet.
Det finns inga jämförbara resultat från traditionell vård,
vare sig internationellt (Bergh m fl 2013) eller lokalt
(Ätstörningsvård i Södra Älvsborg, HSN6 28-2012). Den
situationen kan Maria Willner inte påverka genom
organisatoriska förändringar och utbildningar i KBT. 

Och den av Risö och Willner föreslagna samordningen av
heldygns- och öppenvård fungerar redan sedan länge vid
Mandometerklinikerna. Men patienterna från Alingsås
förnekas möjlighet att ta del av hela vårdkedjan. Tiotals
miljoner har i stället gått till andra vårdgivare, vilket lett till
de samordningsproblem som Risö och Willner beskriver
(Regional utvecklingsplan för vuxenpsykiatri, VGR), och
som alltså kunnat undvikas.

Diskussionen borde naturligtvis ta upp vårdens effekt, men
har blivit en fråga om dess former. Och ingenstans har
nämnts att utvecklingen av den nya metoden är resultatet
av forskning vid Karolinska Institutet. Patienterna som
blivit friska i Alingsås och i våra andra kliniker visar att vi
kommit en bit på väg i att förbättra behandlingen av
ätstörningar. Fler måste få bli friska och vi är angelägna
om att hjälpa till. Mandometerklinikerna har inga andra
mål för sin verksamhet.

Det är etiskt oförsvarbart att hålla fast vid ineffektiv vård
när det finns ett effektivt, billigare alternativ. Politisk
konsensus att patienterna skall få den bästa vården måste
ersätta politisk oenighet om formerna för verksamheten.
Vi vill samarbeta och lära ut den nya metoden för att
förbättra behandlingen av patienter med ätstörningar. 
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