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Kalla hus
blir varma
Skumisolering i
ve#ar och golv.
ROT-avdrag. F-skatt.
Fria resor. Referenser:
Tekniska kontoret m.fl.

Svenn Rande
070-340 47 25

Psykiatriska
Psykiatriska kliniken i
Sundsvall kritiseras av
Socialstyrelsen.

Detta sedan patien-
ter som ska fi ECT-
behandling inte infor-
merats om att de kan
f6 bestiende minnes-
stiirningar.

- Vi kommer att ge in
och gtira de dndringar
socialstyrelsen eft erly-
ser, sdger Kristina
M6rtensson, verksam-
hetschef vid kliniken.

Fdrra 6ret anmdlde en
patient kliniken ftir felbe-
handling.

Mannen fick under ok-
tober till november 2009
elva ECT-behandlingar
(tidigare bendmnt el-
chocker), och har sedan
dess lidit av fiirsdmrat
ndrminne.

Klagomilen iikade

Enligt patienten infor-
merades han inte om att
detta var en mdjlig bi-
verkning innan han
genomgick behandlingen.

Redan {tjr nAgra dr
sedan uppmhrksammade
kliniken ett cikat antal
klagomAl fr6n patienter
som var missnrijda med
sin ECTibehandiing.

Blivit restriktivare

Gemensamt liir dessa
drenden var att man
ans6g att behandlingen
hade ordinerats utifr6n
osdkra indikationer och
gavs i lAnga behandlings-
serier. Patienterna upp-
levde ingen forbattring i
sina psykiatriska sym-
tom, och nAgra av dem
framliirde att de fett
besvZirande biverkningar
i form av minnesstOr-
ningar - som ibland upp-
levdes sombest6ende.

- Vi har sedan dess
blivit mycket mer
restriktiva med att ge
den hiir typen av behand-.
ling, fiirklarar Kristina
MArtensson.

Fcirra 6ret genomfiirdes
989 ETC-behandlingar.
Siffran kan jiimfiiras med
2006, de antalet var
7 476.

ta alternativet, betonar l-
Kristina MArtensson. 
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- Samtidigt mAste rnan
steilla biverkning i rela-
tion tiil den effekt
behandlingen kan ha. En
djup depression kan vara
dddlig, eftersom det finns
en dverhdngande risk for
sjiilvmord. Ibland dr
ETC-behandling det bi is-

Andra orsaker
I sitt beslut konstaterar
Socialstyrelsen att det
inte stAr nAgot om att det
fiirekommer att patienter
fAr bestAende minnes-
stiirningar i den skriftli-
ga information som delas
ut till patienter som ska
fa ECT-behandling pA
psykiatriska kliniken i
Sundsvall.

- Man kan inte med s5-
kerhet sAga att bestAen-
de minnesstiirningar
bara iir kopplade till sjal-
va ECT-behandlingen.
L iike m e del sb eh andlin g,
depressionen. i sig och
eventuell demens kan
ocksA vara bidragande
orsaker. Men vi kommer

sjtilvklart att gA in och
revidera vAr skriftliga
information till ECT-
patienterna, siiger Kris-
tina M6rtensson.

lrene Hedblom
060-66 35 50

ANDRAR.
Verksarn-

hetschefen
Kristina

Mdrtens-
son uet om

kritiken.
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