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Sammanfattning 

Lennart Kaij (1924 - 1985) var en av de främsta förnyarna av svensk psykiatri under 1960-, -

70- och -80-talen. Han inledde karriären vid psykiatriska kliniken i Lund, där han disputerade, 

blev docent och klinisk lärare 1960.                           

Fostrad i en konstitutionell-organisk skola insåg han efterhand nödvändigheten att också 

anlägga dynamiska betraktelsesätt. Det ledde honom till Tavistockkliniken i London och 

Michael Balints seminarier och han blev också den som introducerade Balintgrupper i 

Sverige. Han påbörjade sedan en flerårig psykoanalys, utbildade sig till psykoterapeut och 

byggde på den med en handledarutbildning.                                                                                                             

Han förlorade 1967 en infekterad professorsstrid i Lund och sökte sig i stället till Malmö, där 

han senare kunde tillträda klinikens första professur. I Malmö inledde Lennart Kaij ett 

omfattande förändringsarbete mot en teambaserad arbetsmodell med betoning av kontinuitet 

och tillgänglighet och med utbildning och handledning för all personal. Samma principer 

präglade också en omgörning av konsultverksamheten inom sjukhuset. Han initierade också 

radikala förändringar på utbildningsområdet, både avseende psykiatrikursen och inom hela 

medicinarutbildningen, där han var drivande till att ämnet ”Medicinsk psykologi och 

samhällsmedicin” infördes i landet 1974. Han var likaledes pådrivande för att få den statliga 

psykoterapiutbildningen i södra Sverige förlagd till Malmö, vilket blev verklighet 1984.                                                                                                                

Parallellt med kliniskt arbete och utbildning var Lennart Kaij oupphörligt verksam som 

forskare och forskningshandledare. Ett huvudfokus i hans forskning rör psykisk ohälsa hos 

kvinnor i anslutning till graviditet, barnafödande, missfall, abort och sterilisering. I Malmö låg 

fokus framförallt på riskfaktorer i samband med barnafödande för kvinnor med tidigare 

dokumenterad psykisk ohälsa och om metoder för stöd och förebyggande insatser för såväl 

mor som barn.                                                                                                

Som person var Lennart Kaij entusiastisk och oerhört engagerad i allt han företog sig. Han var 

frispråkig, kunde upplevas som provokativ. Men för oss som under någon period varit 

verksamma i hans närhet var det svårt att inte ryckas med av hans engagemang och 

hängivenhet. Lennart Kaij avled 1985, alldeles för tidigt, bara 61 år gammal. 
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Introduktion 
Idén till föreliggande artikel fick jag efter ett seminarium hösten 2021, då Peter Nilsson, 

ordförande för Enheten för Medicinens historia vid Lunds universitet, uttryckte intresse för 

Lennart Kaij och frågade sig varför hans insatser som nydanare inom svensk psykiatri inte 

uppmärksammats i samma utsträckning som andra mera namnkunniga företrädare för ”den 

nya psykiatrin” som exempelvis Johan Cullberg, Clarence Crafoord m.fl. Själv har jag på 

senare år engagerat mig i ”Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet” och eftersom jag delar 

uppfattningen att Lennart Kaijs pionjärinsatser inom många områden av psykiatrin mer eller 

mindre fallit i glömska, kände jag mig manad att försöka teckna ett porträtt. 

 

Våren 1965 gick jag kursen i psykiatri i Lund som den sista av de s.k. fria kurserna. Lennart 

Kaij var kursledare och jag hade också turen att bli kandidatplacerad på hans avdelning. Jag 

hade före kursen inte landat i något val av specialitet, men blev fängslad av föreläsningarna 

och inte minst av patientsamtalen med efterföljande diskussioner i kafferummet. Lennart 

lyssnade och diskuterade med ett engagemang och ett intresse för oss kandidater, som man 

annars inte var bortskämd med. Jag blev nyfiken på psykiatrin och fick möjlighet återkomma 

och göra frivillig assistenttjänstgöring på Lennarts avdelning senare samma år. Då bestämde 

jag mig för att välja psykiatri som specialitet och i januari 1967 fick jag möjlighet att som 

legitimerad återkomma till kliniken. 

 

Lennart Kaij var en färgstark person, otroligt engagerad i allt han företog sig och med ett 

engagemang som smittade av sig på omgivningen. Han kunde dock ibland framstå som 

burdus och provokativ. I samtal med patienter kunde han ibland upplevas som konfrontativ 

och jag kan erinra mig något tillfälle, då en patient känt sig så omskakad efter ett samtal, att 

jag som underläkare var tvungen att ånyo samtala med patienten för att lugna ner situationen. 

Även gentemot läkarkolleger kunde han provocera, som då han inledde ett möte i medicinska 

föreningen under rubriken ”Varför blir man läkare?”, med orden ”Läkare kan man bli för att 

få makt, status och tjäna pengar”. Fackliga representanter blev upprörda och tyckte att 

uttalandet var kränkande gentemot läkarkåren. Måhända bidrog den här framtoningen till att 

Lennart Kaij inte fick den medicinska fakultetens förord utan gick miste om professuren i 

Lund 1967. Det fick som konsekvens att han i september 1969 lämnade kliniken i Lund för att 

tillträda en motsvarande tjänst, biträdande överläkare och klinisk lärare i Malmö. Själv 

fullföljde jag min specialistutbildning i Lund och fick senare möjlighet att som biträdande 

överläkare vara med och bygga upp verksamheten vid den nystartade psykiatriska kliniken i 

Ängelholm. 

 

Det var alltså en mycket begränsad tid jag arbetade i Lennart Kaijs närhet. Jag har därför varit 

beroende av att inhämta information av många kolleger, som kunnat belysa hans insatser och 

som jag är stort tack skyldig. Sten Theander började på kliniken redan på 50-talet och har 

bidragit med minnen och också varit behjälplig med datorhantering och engagerat granskat 

mitt manus. Ann Malmquist, mångårig vän och medarbetare, har jag diskuterat med och vi har 

jämfört vad vi minns och upplevde. Ann följde med Lennart till Malmö, där hon medverkade i 
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forskning, innan hon lämnade för att bygga upp den psykiatriska verksamheten i Eksjö. Inger 

Blennow, den första som disputerade på Malmökliniken, och med Lennart som handledare, 

har generöst delgivit mig vad hon minns. Psykiaterkollegan Lars Nordström har bidragit med 

detaljer kring Lennart Kaijs sista projekt, behandlingskollektivet ”Bryggan”. Ett speciellt tack 

vill jag rikta till Jan Dock, utan vars detaljerade redogörelse över Lennart Kaijs insatser inom 

utbildningsområdet, konsultationsverksamheten m.m. denna översikt knappast varit möjlig att 

skriva. Jag vill också tacka min gode vän, Per Nettelbladt i Sydsvenska Medicinhistoriska 

Sällskapet för råd, synpunkter och redigering. Sist men inte minst vill jag rikta ett varmt tack 

till Lennart Kaijs änka, Kerstin Friberg-Kaij, som jag haft förmånen att få intervjua.  

 

 
Lennart Kaij (1924 - 1985) 
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Psykiatriska kliniken i Lund 
Lennart Kaij föddes i Halmstad 1924. Han blev student där 1943 och började sedan läsa 

medicin i Lund och blev med.lic. 1951. Året därpå blev han underläkare och amanuens på 

psykiatriska kliniken vid Lunds lasarett. 

 

Kliniken var den första i landet ansluten till ett kroppssjukhus. Den invigdes 1931, då Henrik 

Sjöbring (1879 - 1956) tillträdde professuren och blev chef för kliniken. Han efterträddes vid 

sin pensionering 1944 av Erik Essen-Möller (1901 - 1992), som var uppvuxen i Lund och 

börjat på kliniken redan i början av 30-talet. Essen-Möller studerade även genetik och 

förvärvade en docentur i såväl medicinsk ärftlighetslära 1935 som i psykiatri 1939. Förutom 

som initiativtagare till det omfattande och världskända Lundbyprojektet, är Essen-Möller 

också känd för att ha tagit initiativet till ett register över alla tvillingar, födda i Skåne efter 

1890. Hans strävan var att i största möjliga mån särskilja de enäggiga tvillingparen, de 

genetiskt identiska, från de tvåäggiga. Med hjälp av detta register kunde han bl.a. visa att 

konkordansen för schizofreni är högre hos enäggs- än tvåäggstvillingar, vilket stöder att 

genetiska faktorer har betydelse för uppkomsten av schizofreni. 

 

Tvillingstudier 
Detta omfattande tvillingregister utnyttjades av flera forskare på kliniken bl.a. av Lennart 

Kaij. Han disputerade 1960 med Essen-Möller som handledare på en avhandling med titeln 

”Alcoholism in twins. A study in the etiology and sequels of abuse of alcohol” [1]. Efter att ha 

gått igenom och definierat kriterierna för diagnosen kronisk alkoholism, kunde han konstatera 

att konkordansen för enäggstvillingar var 54 % och för tvåäggiga 32 %. Han undersökte också 

i samarbete med psykolog förekomsten av cerebrala lesioner, men fann inga avgörande 

skillnader mellan paren, vilket kan tolkas som att hjärnskada kan ha funnits före alkoholismen 

och varit en förutsättning för dess utveckling eller att en gemensam faktor orsakat både 

hjärnskadan och missbruket.  Avhandlingen ledde till en docentur och en befattning som 

biträdande överläkare och klinisk lärare. Han publicerade ytterligare några egna artiklar, 

baserade på detta material och var medförfattare till ett flertal ytterligare. Flera andra forskare 

kom sedan att använda sig av detta register, bl.a. Göran Eberhard, som disputerade 1968 på en 

avhandling om hereditet, personlighets- och omgivningsfaktorer vid magsår med Lennart Kaij 

som opponent [2]. 

 

Forskning kring kvinnors psykiska hälsa 
Under senare delen av 1960-talet ägnade sig Lennart Kaij åt forskning om psykisk ohälsa hos 

kvinnor i anslutning till barnafödande, abort, missfall och sterilisering. Han inledde ett 

samarbete med Lennart Jacobson på kvinnokliniken, som är medförfattare till flera 

publikationer. Även inom detta forskningsområde kunde tvillingregistret komma till 

användning, t.ex. i ett arbete tillsammans med Ann Malmquist, där den psykiska hälsan 

genom åren jämfördes mellan enäggiga tvillingar, där den ena fött barn och den andra inte. 

Ann har berättat om fältarbetet när hon och Lennart åkte runt inom var sin del av södra 

Sverige och intervjuade i allt 52 tvillingpar. Alla kvinnorna hade vid intervjutillfället passerat 
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klimakteriet. De allra flesta samtyckte till att intervjuaren också tog blodprov för att 

säkerställa att de var monozygota. Lite förvånande, kan tyckas, visade det sig att de kvinnor, 

som fött barn företedde signifikant högre psykiatrisk, somatisk och total sjuklighet jämfört 

med den tvilling, som inte fött barn [3]. 

 

Ett annat arbete som Ann gjorde tillsammans med Lennart var en efterundersökning av den 

psykiska hälsan hos 179 kvinnor, som sökt men inte beviljats abort, men på egen önskan 

steriliserats efter förlossningen. Det stora flertalet av dessa kvinnor var nöjda med 

steriliseringsingreppet och också med att ha framfött det barn, som man sökt abort för [4]. 

 

En översiktlig artikel av Lennart om psykiska sjukdomar i samband med graviditet är 

publicerad i Läkartidningen 1972 [5]. Ett tidigare arbete inom detta område, som Lennart 

publicerade 1964 tillsammans med Åke Nilsson berör psykiska störningar efter barnafödande 

[6]. Han handledde sedan Åke Nilsson, som doktorerade 1970. Titeln på Åkes avhandling är 

”Para-natal emotional adjustment. A prospective investigation of 165 women” [7].  Därpå 

följde en serie avhandlingar med angränsande teman. Nils Uddenberg disputerade 1974, 

handledd av Åke Nilsson på en avhandling om kvinnors personlighetsutveckling och 

anpassning till barnafödande [8] och Per Nettelbladt några år senare, handledd av Nils, på en 

studie av fäder och bakgrundsvariabler av betydelse för psykisk anpassning och relationer till 

hustru och barn [9]. 

 

Banbrytande om cykloid psykos 
Ett av Kaijs alster under tiden i Lund, som inte har samband med hans övriga forskning, 

förtjänar i hög grad att framhållas: ”Atypical endogenous Psychosis. Report on a Family”, 

publicerad i British Journal of Psychiatry 1967 [10]. bLennart beskriver där en släkt, där 9 

medlemmar vid ett eller flera tillfällen drabbats av akut debuterande psykos med i regel 

dramatisk symtombild från vilka de tillfrisknat utan restsymtom. Sammanlagt handlade det 

om 24 episoder, varav 21 var journalförda. Insjuknandet hade i regel triggats av någon 

belastande livshändelse eller omställningsfas i tillvaron, i några fall post partum.  Han har 

intervjuat samtliga 9 patienter, då de har varit återställda och funnit att de inte företett några 

restsymtom. Han kartlade också ärftlighetsgången och konstaterade att den var av autosomal, 

dominant art. 

 

Det Lennart Kaij här beskriver är klassiska exempel på vad som senare kommit att benämnas 

cykloida psykoser, och fastslår att de utgör en separat sjukdomsentitet, där ärftliga faktorer är 

av betydande vikt. Det intressanta är att han i referenslistan tagit med Karl Leonhards verk 

från 1959, ”Aufteilung der Endogenen Psychosen”, där författaren myntar begreppet och 

skildrar olika varianter av symtomfloran som grund för en undergruppering [11].  

 

Det var först på 70-talet som professorn vid forskningskliniken i Lund, Eberhard Nyman, som hade 

täta kontakter med Karl Leonhard, introducerade begreppet i Sverige ungefär samtidigt med 

professor Carlo Perris i Umeå. Trots att de cykloida psykoserna både är relativt vanliga och lätta att 
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känna igen, har denna psykosform inte erkänts i amerikansk psykiatri och finns således inte med i 

DSM-systemets diagnosmanual, vilket har medfört att beteckningen även i Sverige blivit omstridd. 

Oftast faller de in under diagnoserna schizoffektiv eller bipolär. I det förstnämnda fallet finns risk 

att patienten sätts in på olämplig långtidsbehandling med neuroleptika. Uppfattas patienten däremot 

som bipolär är ingen större skada skedd, då litiumprofylax är indicerad vid båda diagnoserna och 

vid cykloida psykoser ger ett mycket gott skydd mot nya skov. Man kan med fog påstå att Lennart 

Kaij med denna studie gjort en viktig pionjärinsats. En utmärkt översikt över dessa psykoser utgör 

Marika Lindvalls artikel i Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift 2020 ”Cykloid psykos 

ur ett Lundaperspektiv” [12]. 

 

Forskning om LSD 
Vid en genomgång av Lennart Kaijs publikationer finner jag två artiklar, som kastar ljus över 

ett för mig tidigare dunkelt kapitel, som berör den behandling med LSD, som pågick på 

Lennarts avdelning, då jag gjorde frivillig assistenttjänstgöring där 1965. Ett rum var då 

reserverat för en patient under pågående LSD-behandling. Den ordinarie underläkaren, som 

jag i viss mån ersatte, satt då inne hos patienten den tid som ruset pågick. Då jag ett par år 

senare som legitimerad återkom till avdelningen hade LSD-behandlingarna upphört, och jag 

minns inte att ämnet diskuterades i någon större utsträckning.   

 

Den första av dessa artiklar, ”LSD-behandling av neuroser” publicerades i Läkartidningen 

redan 1963 [13]. Lennart hade då året dessförinnan under några veckor besökt en kollega på 

Powick Hospital i Worchester, där man hade en ganska omfattande erfarenhet och dragit 

lärdomar av genomförandet av behandlingen och vilken typ av patienter, som lämpade sig för 

denna terapiform. Han hade då redan viss erfarenhet och skriver att behandlingen sedan 1957 

prövats på 11 patienter med skilda diagnoser, flertalet sedan hösten 1961. Av dem var det en 

patient, som blivit helt återställd och tre, som blivit avsevärt förbättrade. Dessa fyra patienter 

hade alla lidit av grava tvångssyndrom. 

 

Den andra artikeln är publicerad i Nordisk psykiatrisk tidskrift 1965, och har titeln ”Om 

psykolyticas terapeutiska verkningssätt”. Termen psykolytica syftar på hallucinogener som 

LSD, psilocybin och meskalin [14]. I inledningen skriver Lennart bl.a. ”Själv är jag fostrad i 

en konstitutionell-organisk skola, men har efterhand insett nödvändigheten av att också 

anlägga dynamiska betraktelsesätt”– ett uttalande som avspeglar inriktningen av hans fortsatta 

gärning. I artikeln, som har en mycket diger referenslista, redogör Lennart för den omfattande 

forskning och de behandlingserfarenheter, som gjorts med psykolytica, främst LSD sedan 

början av 50-talet. Han fastslår att enighet föreligger om effekter i form av aktivering av 

omedvetet material under uppluckrande av försvarsmekanismer, aktivering av tidiga 

minnesbilder samt ökat kontaktbehov med aktivering av överföringen till terapeuten. 

Lennart berättar också om sina upplevelser av att själv ha prövat LSD för att titrera ut lämplig 

dosstorlek. Det framkommer också att han börjat med dessa behandlingar tidigt, eftersom han 

anger att en av hans första patienter, en man med svår tvångsneuros ännu efter sex år var 

symtomfri. 
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Långt senare kom jag över en mycket intressant bok, "Människans okända världar. 

Utforskning av det undermedvetna genom LSD-terapi" av Stanislav Grof [15]. Den utkom 

1985, i svensk översättning 1987. Grof var tjeck och hade redan på 1950-talet i Prag börjat 

utforska och behandla patienter med LSD. LSD, som ursprungligen syntetiserades i Sandoz 

laboratorier förekom den tiden endast som läkemedel. Grof blev ryktbar som en världsledande 

forskare på området och rekryterades till en professur vid John Hopkinsuniversitet i 

Baltimore. När han tillträdde professuren 1967 hade psykedeliska medel blivit tillgängliga på 

svarta börsen, egen experiment blomstrade bland studenter och i många större städer fanns 

hippieområden med utpräglad drogkultur. Rapporterna rasade in om drogeffekter i form av 

psykoser, självstympning, självmord och t.o.m. mord, som härleddes till LSD-rus. 

Opinionsläget blev sådant att det blev näst intill omöjligt att driva behandlingsforskningen 

vidare.  

 

Någon samlad utvärdering av behandlingsresultat avseende de patienter som behandlats i 

Lund har mig veterligen inte kommit till stånd. Man får väl konstatera att all den energi och 

den omfattande arbetsinsats, som Lennart ägnade LSD- forskningen genererade värdefull 

kunskap, men inte gav nämnvärd utdelning i kliniskt behandlingsarbete. 

 

Introduktion av Balintgrupper  
Lennarts insikter om betydelsen av läkarens relation till sin patient för att uppnå ett gott 

behandlingsresultat ledde till att han 1967 sökte tjänstledigt för att under några månader 

besöka Tavistock-kliniken och delta i de seminarier, som leddes av Michael Balint. 

Balint var ungrare av judisk börd. Han hade utbildat sig till psykoanalytiker i Berlin, men 

1939 tvingades han fly till England. Efter kriget startade han tillsammans med sin hustru 

utbildningsseminarier för familjerådgivare och allmänläkare. I en tillåtande och stödjande 

atmosfär fick deltagarna berätta om patienter, som de hade svårigheter med. Samtalen i 

gruppen fick till följd att deltagarna började att reflektera över sitt förhållningssätt till sina 

patienter. Modellen innebar en förändring av läkarens arbetssätt. Tyngdpunkten ändrades från 

att ha varit väsentligen sjukdomsinriktad till att bli mera individinriktad. Det gällde att 

förskjuta fokus från att se enbart sjukdomen till att se hela människan. Lennart menade att 

undervisningen i medicinsk psykologi för blivande läkare borde bygga på erfarenheterna från 

denna typ av grupper. 

 

Lennart förvaltade det han lärt på Tavistock och startade efter hemkomsten en första grupp, 

där ett antal av oss yngre läkare på kliniken samlades varje lördag eftermiddag (!) med 

Lennart som samtalsledare. Han gick sedan vidare och inbjöd allmänläkare att delta i 

Balintgrupp, men den verksamheten tog fart först sedan han börjat i Malmö. Han var sedan 

också aktiv med att utbilda nya Balinthandledare. Bland de första som utbildades var hans 

hustru, Kerstin, distriktsläkare i Dalby, som under många år ledde grupper för 

allmänläkarkolleger. 
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Studentrevolt och antipsykiatri 
De sista åren på 60-talet var en omvälvande tid i samhället med studentrevolt och allmän 

radikalisering. Dessa samhällsförändringar var högst påtagliga i Lund och inte minst 

psykiatrin stod ofta i skottgluggen. Thomas Szasz bok ”Psykisk sjukdom – en myt” [16] och 

Ronald Laings skrifter fick stort genomslag. Den antipsykiatriska rörelsen förnekade mer eller 

mindre existensen av psykisk sjukdom, som man menade orsakades av kraven på individens 

anpassning till ett sjukt samhälle. Filmer som ”Family life” 1971 baserad på Laings 

tankegångar och ”Gökboet” 1975 vidmakthöll de antipsykiatriska stämningarna. 

RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa, hakade på de här stämningarna och 

radikaliserades från att tidigare ha utövat en relativt hovsam men fullt berättigad kritik mot 

svensk mentalsjukvård. I deras regi arrangerades kring -68-70 debatter med inbjudna 

företrädare för den antipsykiatriska rörelsen. Några av oss underläkare på kliniken brukade 

närvara och utan större framgång försöka hyfsa debatten. Själv försvarade jag vid ett tillfälle 

ECT som den mest effektiva behandlingen vid vissa svåra (melankoliska) depressioner, vilket 

ledde till att jag kritiserades häftigt i en insändare i Sydsvenskan. 

 

Jan-Otto Ottosson, professor emeritus i Göteborg och en verklig nestor inom svensk psykiatri 

var ordförande i Svenska psykiatriska föreningen vid denna tid. Han beskriver i sin bok från 

2003 ”Psykiatrin i Sverige” [17] hur det på mötena vid denna tid gick hett till. Föreningen 

hade bildat en B-sektion för medicinare intresserade av psykiatri. En del av dem, som mötte 

upp på mötena, hade marxistiska sympatier och argumenterade för en total 

samhällsförändring. Psykiatrerna utmålades som förtryckare och representanter för ett 

kapitalistiskt samhällssystem. Vänstervågen ebbade ut så småningom samtidigt som 

psykiatrin också förändrades så att socialpsykiatriska och psykodynamiska inriktningar fick 

större genomslag. 

 

Hookmanifestet – startskottet för en statlig psykoterapiutbildning 
Mot slutet av 60-talet fördes en allt intensivare debatt kring psykoterapins roll inom 

psykiatrin. Från patienter och närstående kom vittnesmål om psykiatrer som bara skrev ut 

mediciner och inte gav sig tid att samtala och många efterfrågade samtalsterapi. Psykologer 

fanns i regel på de psykiatriska klinikerna, men de utnyttjades mest för att medverka i 

utredningar. De upplevde, liksom kuratorerna, att deras kompetens inte utnyttjades och krävde 

större inflytande och mera medverkan i behandlingsarbetet. Jan-Otto Ottosson drev som 

ordförande i psykiatriska föreningen psykoterapifrågan och i föreningens regi samlades ett 

veckoslut hösten 1970 representanter för psykiatrer, psykologer, socionomer och andra 

intressegrupper, inklusive RSMH, på Hooks herrgård i Småland. Man lyckades vid detta 

tillfälle enas om att verka för en för yrkesgrupperna gemensam statlig psykoterapiutbildning i 

två steg, där det andra steget skulle medföra legitimation som psykoterapeut. Detta, det s.k. 

Hookmanifestet, fick stort genomslag och utgjorde underlag för den psykoterapiutredning, 

som sedan genomfördes. Mer om detta går att läsa i Stefan Jerns artikel i SMHS årsskrift 

2020, ”Från kaos till legitimation – Om psykoterapins etablering i Skåne” [18]. Där beskrivs 

också Lennart Kaijs insatser för att få till stånd en psykoterapiutbildning i Malmö. 
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Nyorganisation för kontinuitet och teamsamverkan 
Psykiatriska kliniken i Lund bestod under 60-talet av fem vårdavdelningar, varav en var 

Essen-Möllers privatavdelning. Den avvecklades 1967 i och med Essen-Möllers pensionering. 

De övriga avdelningarna leddes av de biträdande överläkarna, som också hade viss egen 

mottagning. En av avdelningarna hade viss missbruksprofilering, men som jourhavande lade 

man in patienter, där man hittade en ledig plats. Därtill fanns två polikliniker, på vilka 

nybesök fördelades, och där två av de mera erfarna underläkarna tog emot både nya patienter 

och återbesök, även av sådana patienter som varit inlagda. Att tjänstgöra på polikliniken var 

åtråvärt, inte minst för att patienterna före 7-kronorsreformens ikraftträdande 1 januari 1970 

betalade avgift enligt fastställd taxa direkt till doktorn.  Lönen som underläkare var tämligen 

mager, så att som yngre underläkare få tjänstgöra en eller annan månad på polikliniken 

bättrade på inkomsten en del. 

 

Kontinuiteten i patientkontakterna var föga prioriterad. Då jag vid nyåret 1967 som 

legitimerad återkom till kliniken fick jag till en början hoppa runt på de olika avdelningarna 

och täcka upp för kollegers ledigheter. Det tog nästan ett år innan jag återkom till Lennarts 

avdelning. Han insåg ju, inte minst efter tiden på Tavistock betydelsen av kontinuitet och 

relationsbyggande i kontakten mellan patient och läkare, och initierade en omorganisation, 

som innebar att kring varje avdelning bildades ett team bestående av överläkare, en mera 

erfaren och en yngre underläkare. Själv ingick jag då i Lennarts team tillsammans med Ann 

Malmquist. De gamla poliklinikerna avvecklades. I stället skulle varje team ansvara för 

uppföljningen av sina patienter, sedan de skrivits ut från avdelningen. Nybesök och 

konsultremisser fördelades lika mellan de fyra teamen. 

 

Denna socialpsykiatriskt präglade modell med betoning av kontinuitet, tillgänglighet och 

samverkan i team, som också innehöll bl.a. psykolog och kurator genomfördes alltså i Lund 

redan 1968. Nackaprojektet, som ju innebar det verkliga genombrottet för en 

socialpsykiatriskt och psykodynamiskt präglad psykiatri och blev utgångspunkt för den 

sektorisering som småningom fick genomslag på nationell nivå började planeras först 1972 

och sjösattes två år senare. Man kan alltså med fog hävda, att Lennart Kaij var en av de 

verkliga pionjärerna i Sverige även i det här avseendet.  

 

Infekterad strid om professur 
I god tid inför Erik Essen-Möllers pensionsavgång våren 1967 ledigförklarades befattningen 

som hans efterträdare. Den mest meriterade sökanden vid sidan av Lennart Kaij var Lennart 

”Nalle” Nilsson, (1921 - 1977) De hade båda börjat på kliniken, disputerat och blivit docenter 

ungefär samtidigt och sedan fortsatt arbeta där som biträdande överläkare till 1963, då 

Lennart Nilsson flyttat över till den relativt nyinrättade forskningskliniken på S:t Lars sjukhus 

med Eberhard Nyman som förste innehavare av professuren. 

 

De sakkunniga utgjordes av två av Sveriges mest kända och välrenommerade psykiatrer, 

Torsten Frey i Uppsala och Hans Forssman i Göteborg samt Eberhard Nyman. Frey och 
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Forssman rankade Kaij klart främst, medan Nyman förordade Lennart Nilsson. Lennart 

Nilsson bemötte sedan Freys och Forsmans kritiska synpunkter på hans arbeten. Då 

medicinska fakulteten skulle avge sitt förord hade Essen-Möller naturligt nog ett avgörande 

inflytande. Båda var ju hans adepter och in i det sista var det oklart hur han skulle ställa sig. 

Till sist bestämde han sig för att, på tvärs mot sakkunnigas utlåtanden, förorda Lennart 

Nilsson och fick fakulteten med sig. Lennart Kaij överklagade förordet. Spänningen inför den 

väntade utnämningen vid regeringskonseljen den 3 november 1967 var påtaglig. Själv kände 

jag Lennart Nilsson endast genom några i och för sig intressanta föreläsningar, som han hållit 

på psykiatrikursen, och jag höll naturligtvis, i likhet med flertalet underläkare, på Lennart Kaij 

och vi hade laddat för att fira honom.  

 

Men något firande blev det inte. Det blev Lennart Nilsson, som sedan tillträdde redan en 

månad senare, den 1 december -67 som den blott tredje innehavaren av professuren. 

En mer utförlig bild av processen går att läsa i Håkan Westlings intressanta biografi över Erik 

Essen-Möller [19]. Efter denna bittra strid kändes det ogörligt för Lennart Kaij att i längden 

arbeta vidare på kliniken i Lund. Han övervägde fler alternativ, men det blev till sist så att han 

sökte samma typ av tjänst i Malmö som den han hade i Lund, alltså som biträdande överläkare 

och klinisk lärare. Han avtackades och lämnade för gott kliniken i Lund i september 1969. 

 

Rivstart i Malmö 
När Lennart Kaij tillträdde i Malmö kom han till en klinik präglad av den traditionella 

inriktningen av svensk psykiatri med ett huvudsakligen farmakologiskt behandlingsutbud. 

Flertalet kliniker i Malmö hade tidigare blivit universitetskliniker med professorer i 

ledningen, men vad gällde psykiatrin avvaktade man med att utannonsera en professur till 

efter klinikchefen, Karl-Gustav Dahlgrens pensionsavgång 1974. I och med tillsättningen av 

Lennarts tjänst som klinisk lärare kunde kandidatundervisning dock komma igång. Trots att 

Lennart alltså inte var chef för kliniken tycks han ha fått fria händer också ifråga om att 

organisera det kliniska arbetet. 

 

Redan från mitten av 60-talet hade Lennart vid sidan av det kliniska arbetet gått i flerårig 

psykoanalys flera dagar i veckan hos Niels Nielsen, som var en av få psykoanalytiker i Skåne, 

lite av nestor inom området och känd för att tillämpa en strikt freudiansk modell. Han fortsatte 

sedan sin analys hos en annan analytiker, verksam i Skåne, Ole Jensen. I Malmö fullföljde 

Lennart sin psykoterapiutbildning genom att under ett års tid en dag i veckan resa till 

Stockholm och delta i seminarier m.m., vilket ledde till handledarkompetens som 

psykoterapeut. Det innebar att han själv kunde spela en aktiv roll som utbildare inom 

psykoterapi för övriga medarbetare i teamen, socionomer, sjuksköterskor m.fl. 

 

Införande av en teambaserad vårdorganisation 
Inger Blennow var underläkare på kliniken, då Lennart kom dit. Hon beskriver hur det då 

fanns en väntelista för inläggning, omfattande flera hundra patienter, graderade med dubbel 

förtur, enkel förtur eller utan förtur och upplevde det som en pina att sitta på konferenser och 
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gå igenom listan. Det förändrades med Lennart genom att kliniken organiserades i fyra team, 

så att de fyra biträdande överläkare, som ansvarade för var sin vårdavdelning också fick 

ansvar för en fjärdedel av väntelistan och för vart fjärde nybesök. Det fick effekt och efter 

bara några månader var väntelistan försvunnen. 

 

Parallellt med denna process inleddes ett arbete för att stärka övriga medarbetare, psykologer, 

kuratorer, sjuksköterskor m.fl. som medlemmar i respektive team och delaktiga i 

beslutsprocesser. Olika handlednings- och andra utbildningsinsatser initierades samtidigt. 

Allt detta innebar en markant förändring till en annan, mera socialpsykiatrisk och 

psykodynamisk psykiatri. Den karakteriserades av de principer, som senare kännetecknade 

Nackaprojektet och den sektoriserade vårdorganisation som kom att genomföras i stort sett i 

hela landet vad gäller tillgänglighet, kontinuitet och teamsamverkan. Den geografiska 

sektorsindelning, som utgjorde en viktig komponent i Nackaprojektet, syftande till bättre 

samverkan med vårdgrannar (vårdcentraler, socialtjänst, försäkringskassan, 

arbetsförmedlingen m.fl.) och konsultinsatser till dem kom inte till stånd i Malmö förrän långt 

in på 80-talet. Lennart Kaij var pådrivande för att få en sektorisering till stånd, men 

svårigheterna var stora. Samordning krävdes med mentalsjukhuset, Malmö Östra, där 

kollegerna såg stora svårigheter. Vidare var det önskvärt med samordning med 

vårdcentralernas upptagningsområden och socialtjänstens områdesindelning. Det var en lång 

och svår process, som medförde att sektoriseringen inom Malmöpsykiatrin genomfördes först 

en bra bit in på 1980-talet. 

 

Ny modell för konsultationer 
Jan Dock hade börjat sin psykiatriska bana som underläkare på KS, där han bl.a. hade kontakt 

med Johan Cullberg. När en tjänst som klinisk amanuens ledigförklarades i Malmö, 

uppmuntrades han av Johan Cullberg att söka denna, bl.a. på grund av att Cullberg ansåg att 

Lennart Kaij var ”landets bästa pedagog i psykiatri”. Jan tillträdde januari 1972 och hade ett 

nära samarbete med Lennart fram till dennes bortgång. 

 

Jan berättar att konsultremisser från sjukhusets somatiska avdelningar handlagts på sedvanligt 

sätt och lite slumpartat tilldelats klinikens olika läkare. Det fanns bland somatiska kolleger ett 

utbrett missnöje. Man hade sällan kontakt, remissvaret kunde dröja, te sig oklart och 

undertecknat av okänd kollega. 

 

Kontinuitet var ju en hörnsten för Lennart. Han drev igenom att ”sektorisera” MAS utifrån 

teamansvar och fick odelat stöd av teamledarna. För att det skulle bli så ändamålsenligt som 

möjligt fick teamledarna välja somatiska kliniker och dessa skulle i sin tur avge accept eller 

ej. Rutinerna innebar att personlig kontakt etablerades mellan de fyra teamansvariga 

biträdande överläkarna och företrädare för de konsulterande klinikerna och principerna för 

kommunikation och samarbete grundlades.  
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Jan beskriver hur ett nära samarbete utvecklades med kollegerna på de berörda klinikerna. 

Ofta inleddes konsultationen med telefonkontakt där problemställningen kort presenterades. 

Bemötandefrågor som ”hur förstå/hantera besvärlig patient” blev allt tydligare kommunicerat 

och ledde till samtal efter genomförd konsultation förutom formellt skriftligt remissvar. 

Denna personliga kontakt ledde vidare till olika former av utbildning, t.ex. för personalen på 

en viss avdelning och en handledningsgrupp för specialister. Regelbunden utvärdering i 

dialog med den somatiska kliniken skedde. Jan Dock fann denna konsultationsverksamhet 

synnerligen meningsfull och givande. Konsultationspsykiatri blev senare ett vedertaget 

begrepp och ägnades betydande intresse på 70-talet, då symposier med deltagande av Lennart 

Kaij och Jan Dock arrangerades bl.a. på Riksstämman. 

 

Fortsatt arbete med Balintgrupper 
I Malmö fortsatte Lennart Kaij att arbeta med Balintgrupper. Han bjöd på ett tidigt stadium in 

distriktsläkare att delta i sådana grupper, vilket väckte stort intresse. Grupperna gav de 

deltagande möjlighet att i en avspänd atmosfär presentera ett patientfall, som upplevdes 

problematiskt, reflektera över egna känslor, bemötande och förhållningssätt. Samma metod 

togs också in i kandidatundervisningen och i handledning av personal på kliniken. I Sverige 

fick Balintgrupper stor spridning och grupper startades lite varstans, vartefter handledare 

hunnit utbildas. Det var främst allmänläkare, som var intresserade och som i stor utsträckning 

deltog i Balintgrupper. Än i dag startas nya grupper. Lennart initierade att Balints bok 

översattes och skrev förordet till boken, ”Doktorn, patienten och sjukdomen” [20]. Han 

organiserade också 1983 en workshop i Malmö för ett 40-tal gruppledare och allmänläkare. 

Det fick till följd att Svenska föreningen för medicinsk psykologi senare bildade en 

Balintsektion och beviljades medlemskap i den internationella Balintfederationen. Lennart 

Kaij var hela tiden en drivande kraft.  

 

Reformering av psykiatrikursen 
När medicinarutbildningen delades upp mellan Lund och Malmö innebar det att två kurser per 

termin gavs på respektive kursort. Karl-Gustav Dahlgren och Lennart alternerade som 

kursledare. Lennart hade dock infört en strimma i ämnet medicinsk psykologi på alla kurser, 

då han gick igenom krisreaktioner, bemötande, relationer till patienten, terapeutisk hållning. I 

kurslistan över rekommenderad litteratur ingick bl.a. Balints ”The doctor, his patient and the 

illness” [20]. Även några skönlitterära böcker rekommenderades. 

 

Inför Karl Gustav Dahlgrens pensionering 1974 samlade Lennart Kaij intresserade 

medarbetare, (läkare, psykologer, kuratorer) för att förankra en ny utformning av kursen i 

psykiatri. Jan Dock gick nu in som klinisk lärare och de båda var sedan kursledare för 

varannan kurs, men hade ett nära samarbete och medverkade i samtliga kurser. Principen var 

att stimulera studenterna till nyfikenhet och egenaktivitet. Efter två veckor med dagliga 

föreläsningar om den kliniska psykiatrins begrepp, avgränsningar, psykopatologi och 

sjukdomslära följde vid sidan av sammanhängande avdelningstjänstgöring deltagande i 

seminarier, ledda av olika medarbetare på kliniken. Videotekniken kunde nu tas i bruk och de 
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patientdemonstrationer, som tidigare förekommit, kunde ersättas, till gagn både för patienter 

som inte behövde visas upp för nyfikna blickar och för kursdeltagarna som gavs möjlighet till 

reflexion och diskussioner. Uppföljande inspelningar under en behandlingstid kunde göras 

och spegla förloppet. Ett videotek kom att byggas upp. Självklart krävdes acceptans av 

patienten för aktuell och framtida uppspelning, vilket nogsamt registrerades. I annat fall 

raderades inspelningen. 

 

Ny medicinarutbildning. Medicinsk psykologi 
I Linköping startade de första kurserna för medicinare 1969. Gerdt Wretmark (1918 - 2001), 

utbildad i Lund, där han också disputerat, var klinikchef och blev innehavare av den första 

professuren i psykiatri i Linköping. Han var aktiv i införandet av en helt ny 

medicinarutbildning med kurser i bemötande, samtalsteknik och terapeutisk hållning på ett 

tidigt stadium i utbildningen och tog också hjälp av övningar i grupp med användande av 

videoteknik. Vid medicinska riksstämman samma år hölls en paneldiskussion kring dessa 

frågor där Lennart Kaij deltog tillsammans med bl.a. Johan Cullberg och Jan-Otto Ottosson. 

Lennart var drivande i fråga om att få till stånd en liknande förändring i Lund/Malmö. Efter 

ett övergripande beslut av UHÄ fastställdes det nya ämnet ”Medicinsk psykologi och 

samhällsmedicin” och infördes i landet 1974. 

 

Vid Lunds universitet lades denna utbildning ut som en ”strimma” på terminerna 1, 4 och 6. 

Linjenämnden tillsatte 1978 en styrgrupp med samordningsansvar för undervisningen. 

Lennart utsåg Jan Dock, som också blev ordförande i gruppen, till representant för Malmö 

och Sten Theander utsågs i Lund. Efter det att institutionerna för klinisk samhällsmedicin 

tillskapats ändrades ämnesbeskrivningen till ”Medicinsk psykologi och etik”. Inom 

styrgruppen, i vilken också studentrepresentanter ingick, arbetade man med ett förslag av Sten 

Theander till ämnesbeskrivning i medicinsk etik, som fastställdes av Linjenämnden för 

läkarlinjen vid Lunds universitet och därmed blev landets första. 

 

Det praktiska genomförandet av kursen i Malmö inleddes första terminen med en 

introduktionsvecka med bl.a. föreläsningar av Lennart Kaij kring läkarrollen och patientens 

behov. Under termin fyra låg en kurs under 8 dagar med föreläsningar, demonstrationer, 

seminarier och gruppövningar. Cullbergs ”Kris och utveckling” användes som kurslitteratur 

[21].  

 

Under termin sex omfattade kursen tre veckor och inleddes med en internatvecka. Kursen 

innebar en träning i samtalskonst med inledande föreläsningar och därefter praktiska övningar 

med tillämpning av videoteknik, och med efterföljande diskussion, spegling och reflexion. I 

den samlade utvärderingen av hela läkarutbildningen fick denna kursvecka återkommande 

lovord. 

 

De två sista kursveckorna termin sex innehöll klinisk tillämpning och omfattade psykiska 

kriser, reaktioner på sjukdom, patient-läkarrelationen, psykosomatiska samband m.m. Som 
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litteratur användes förutom Balints och Cullbergs böcker Lennart Kaijs skrift ”Den kroniskt 

sjuke patienten” [22] och Loma Feigenbergs ”Döden i sjukvården” [23]. På Lennarts initiativ 

erbjöds utöver de obligatoriska kursmomenten ett frivilligt moment under medicin-kirurgiåret, 

termin 7 - 8, i form av ”grupphandledning i medicinsk psykologi”. 

 

Psykoterapiutbildning till Malmö 
Lennart Kaij inledde 1979 ett arbete för att få till stånd en psykoterapeututbildning i Malmö. 

Den kunde starta först 1984 och hade en gren för dynamisk terapi och en gren för 

familjeterapi och förlades till den medicinska fakulteten. Utbildningen av psykoterapeuter 

bedrevs där fram till 2002, då programmet överfördes till Institutionen för tillämpad psykologi 

i Lund, då samtidigt en tredje inriktning mot kognitiv beteendeterapi (KBT) tillkom [18]. 

 

Forskning vid Malmökliniken 
Då Lennart tillträdde sin tjänst i Malmö bedrevs inte där någon forskning, men ganska snart 

kom sådan igång. Ann Malmquist, som följt med Lennart till Malmö, hade under en USA-

vistelse tidigare fått kontakt med ett amerikanskt par, Tom och Nancy McNeil, båda 

psykologer, som ville arbeta i Sverige, och förmedlat kontakten. Tom hade med sig anslag 

från National Institute of Mental Health. Han startade en så kallad högrisk-studie, där kvinnor 

med psykosdiagnos följdes under graviditet och förlossning och mor-barn interaktionen sedan 

följdes upp under barnets första sex levnadsår. Inger Blennow medverkade i detta 

forskningsprojekt genom att vid sex tillfällen under barnens första levnadsår observera mor 

och barn. Detta ledde till doktorsavhandling och disputation, den första på kliniken [24].  

Under 1970-talet och början av 1980-talet publicerade forskargruppen kring Lennart Kaij, 

Tom McNeil, Inger Blennow och Ann Malmquist ett 15-tal artiklar i vetenskapliga tidskrifter 

kring liknande teman, där man bl.a. identifierade den förhöjda risk, som kvinnor med tidigare 

psykossjukdom löper och som påkallar extra stödinsatser både för mödrarna, inte minst i 

samband med kommande graviditeter, och för deras barn. 

 

Lennart Kaij handledde också Ylva Laurell-Borulf till hennes avhandling [25]. Även Thomas 

Thelin disputerade med Tom McNeil och Lennart som handledare [26]. Tom McNeil erhöll 

småningom en professur i medicinsk psykologi och spelade också en aktiv roll inom 

medicinarutbildningen. 

 

Behandlingskollektiv 
Det sista projekt Lennart Kaij gav sig i kast med var att initiera och starta ett 

behandlingskollektiv, som fick namnet Bryggan. Det var beläget i en större villa vid 

strandkanten i Limhamn och var inriktat på yngre patienter med schizofrenidiagnos, som varit 

inlagda långa tider på mentalsjukhuset, Malmö Östra, och där det bedömdes vara ringa 

möjlighet till ett liv utanför sjukhus.  
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Kollektivet omfattade sex patienter. Förutom Lennart som aktiv och delaktig överläkare fanns 

underläkare på deltid, sjuksköterskor och mentalskötare. Förutom ett rum för sovande jour 

nattetid fanns inga separata personalutrymmen. Alla sysslor i huset, såsom tvätt, 

trädgårdsskötsel, matlagning m.m. sköttes gemensamt av personal och patienter. Måltiderna 

åts tillsammans. Man eftersträvade att minimera medicindoserna för att optimera den 

emotionella kontakten med patienterna. 

 

Epilog 
Lennart hade redan 1980 drabbats av en tumörsjukdom, som han behandlats för med initialt 

gott resultat. Då jag sista gången träffade honom på ett möte i Psykiatriska föreningen i 

Malmö i början av år 1985 tedde han sig vital och som vanligt mycket entusiastisk kring vad 

som var på gång. Han sammanförde mig då med min yngre kollega, Lars Nordström, som var 

underläkare på Bryggan. Han önskade att jag skulle åta mig att som utomstående medverka i 

en utvärdering av behandlingsresultaten. Senare på våren sände han mig en samling 

skattningsskalor m.m. Jag ställde mig försiktigt positiv till att hjälpa till, men hörde sedan inte 

mera förrän jag nåddes av budskapet att hans cancer recidiverat med metastaser. I början av 

december samma år avled Lennart Kaij, endast 61 år gammal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 16 av 17 

 

Referenser 

 

1. Kaij, L. Alcoholism in twins. Studies on the etiology and sequels of abuse of alcohol.   

Akad. avhandling. Stockholm: Almqvist & Wicksell 1960. 

2. Eberhard, G. Peptic ulcer in twins. A study in Personality, Heredity and Environment. 

Akademisk avhandling. Acta Psychiatrica Scandinavica, suppl 205, Munksgaard 

Copenhagen 1968. 

3. Kaij, L., Malmquist, A. Motherhood and childlessness in monozygous twins, I-II, 

British J Psychiatry, vol 118, No 542, 1971 

4. Kaij, L, Malmquist, A. Prognosis after sterilization in connection with parturition. A 

follow-up study of 179 women. Acta Psychiatrica Scand. 1965:4. 

5. Kaij, L. Psykiska sjukdomar i samband med graviditet. Läkartidningen 89, Suppl 2, 

sid 77-80, 1972. 

6. Kaij, L, Nilsson Å. Mental disorders following parturition. Acta Psychiatr. Scand. 

1964;39. 

7. Nilsson, Å., Almgren, P.-E. Para-natal emotional adjustment. A prospective 

investigation of 165 women. Akad. avhandling. Acta Psychiatrica Scandinavica, suppl 

220, 1970. 

8. Uddenberg, N. Reproductive Adaptation in Mother and Daughter. Akad. avhandling. 

Acta Psychiatrica Scandinavica, suppl 254, 1974. 

9. Nettelbladt, P. The Man and his Family. A psychiatric study of background variables 

of relevance for the man´s mental adaptation and relations to his wife and child. Akad. 

avhandling. Department of Psychiatry, University Hospital, Lund, Sweden, 1981.  

10. Kaij, L. Atypical endogenous psychosis. Report on a family. Br J Psychiatry 

1967:113, sid 415-422. 

11. Leonhard, K. Aufteilung der Endogenen Psychosen. Berlin 1959. 

12. Lindvall, M. Cykloid psykos ur ett Lundaperspektiv. Sydsvenska Medicinhistoriska 

Sällskapets årsskrift 2020, sid 69-77. 

13. Kaij, L. LSD-behandling av neuroser. Svenska Läkartidningen, vol. 60, 1963, sid 926-

932. 

14. Kaij, L. Om psykolyticas terapeutiska verkningssätt. Nordisk Psykiatrisk Tidskrift 

1965:19, sid 480-489. 

15. Grof, S. Människans okända världar. Första svenska upplagan 1977, Prisma Magnum 

1987. 

16. Szasz, T. Psykisk sjukdom – en myt, Aldus/Bonnier, 1970 

17. Ottosson, J-O. Psykiatrin i Sverige. Vägval och vägvisare. Natur och kultur, 2003. 



Sida 17 av 17 

 

18. Jern, S. Från kaos till legitimation – Om psykoterapins etablering i Skåne 1960-1990. 

Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift 2020, sid 185-195. 

19. Westling, H. Erik Essen-Möller och Lundapsykiatrin. Bild & media, 2010. 

20. Balint, M. Läkaren, patienten och sjukdomen. Natur och kultur, 1972. 

21. Cullberg, J. Kris och utveckling. Natur och kultur, 1975. 

22. Kaij, L. Den kroniskt sjuke patienten. Psykologiska synpunkter. Sv. fören. för psykisk 

hälsovård. 1974. 

23. Feigenberg, L. Döden i sjukvården. Sv. fören. för psykisk hälsovård, monografiserie 

nr 3, 1973. 

24. Blennow, I. Temperament hos små barn. Institutionen för Psykiatri, Malmö Allmänna 

Sjukhus, Malmö. 1981. 

25. Laurell-Borulf, Y. Krislösning i långtidsperspektiv – en undersökning av kvinnor som 

fött perinatalt döda barn. Studentlitteratur 1982. 

26. Thelin. T. Psychological effects of neonatal screening. A study of parents and children 

at high risk for serious illness in adulthood due to alfa1-antitrypsin deficiency. 

Studentlitteratur 1985. 

 

 

 

 

 

 

 


