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Interpellation till ordförande i Psykiatrinämnden Region Halland, Lars Gustavsson
ECT-elbehandling (elektrokonvulsiv behandling) inom Region Halland

Elektrokonvulsiv behandling, eller elchocker, innebär att man skickar elektrisk ström genom hjärnan
och med det framkallar epileptiskt krampanfall. ECT ges inom psykiatrin vid behandling av psykiska
sjukdomar och besvär.
Elbehandlingar har använts sedan 1930- talet efter att Italienska psykiatriker såg att grisar lugnades
med elchocker innan de skulle slaktas. Behandlingarna tillämpades sedan på mentalsjukhusen, och
man fick då enligt historiebeskrivningen ”mer lätthanterliga” patienter.
Förr i tiden användes varken bedövning eller muskelavslappnande och människor bröt både rygg,
ben och tänder när kroppen började konvulsera. Idag sövs patienten ned och ges
muskelavslappnande.
I Sverige är det runt 4000 registrerade individer/ år (alla registreras dock ej) som får ECT
behandlingar, behandlingen ges upprepat i en behandlingsserie vanligast upp till 12 gånger. En del
får sedan ytterligare behandlingar efter det.
Majoriteten av patienter som får dessa elchocker i Sverige är kvinnor, och ges i ca 80% av fallen på
grund av depression. ECT ges till allt från barn/tonåringar till mycket gamla personer, även till
gravida.
ECT har från olika håll starkt ifrågasatts, och i flera länder är den helt eller delvis förbjuden.
Människor har vittnat om hur de fått bestående men, minne som försvunnit och om hur hela deras
liv blivit förstörda.
Socialstyrelsen har erkänt att det finns risk för bestående skador efter att människor har fått
behandling, men fortsätter ändock att rekommendera det.
En del patienter har frivilligt gått med på behandling, en del uppges ha blivit tvingade.
Patientförsäkringen har fått betala ut skadestånd till ett flertal individer som skadats av elchocker.
Men trots anmälningar och en stor mängd vittnesmål om livslånga skador övertalas och tvingas
fortfarande vårdtagare till elchocker i Sverige.
En rad läkare, sjuksköterskor och andra med erfarenhet inom vården har skrivit på ett upprop mot
elchocker till barn, man vill att det ska förbjudas helt och hållet.

På 1177 vårdguiden finns bland annat följande att läsa om ECT
Behandling vid psykiska sjukdomar och besvär
Elbehandling kan hjälpa vid vissa psykiska sjukdomar. Behandlingen innebär att hjärnan får svaga
impulser av elektrisk ström under några sekunder. Elbehandlingen ger stark och snabb effekt vid
svåra symptom på depression. Det kan även vara ett alternativ för dig som inte har blivit hjälpt av
annan antidepressiva behandling.
Förutom depression kan exempelvis följande psykiska sjukdomar behandlas med elbehandling
• Mani vid bipolär sjukdom
• Svår förlossningsdepression
• Schizofreni
• Vissa typer av psykoser, bland annat förlossningspsykos

Med anledning av ovanstående ställer vi nu följande frågor till ordförande i psykiatrinämnden, Lars
Gustavsson
1. Vad skiljer dagens elbehandlingar från de man hade förr, bortsett från att patienten nu sövs
ned och ges muskelavslappnande?
2. Hur stor andel av alla utförda ECT behandlingar inom Region Halland rapporteras till
kvalitetsregistret resp patientregistret?
3. Hur stor andel av behandlingarna utförs av läkare respektive sjuksköterska?
4. Vilken information får patient och anhörig innan behandling, och hur ges den?
5. Hur följs patienten upp efter behandling?
6. Vilka riktlinjer finns för ECT behandling på barn/ungdomar, och hur är följsamheten?
7. Hur ser behandlingsresultaten ut för de patienter som fått ECT i Halland?
8. Används ECT någon gång som förstahandsbehandling? Isf när och i vilken utsträckning?
9. Hur stor andel av ECT behandlingar utförs under LPT?

Sverigedemokraterna Region Halland genom
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