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■ debatt och brev

psykiatrin ska inte förmins-
kas. I motsats till andra vård-
områden har förändrings-
trycket i psykiatrin varit litet 
– alltför litet, vågar jag säga. 
Det har ändrats på senare år, 
men att det finns mycket att 
göra, och ett tryck från de be-
rörda, patienter, anhöriga och 
allmänhet, är tydligt. Det 
märks i statistiken över pa-
tientklagomål, till exempel 

från vår egen patientnämnd 
och även i de vittnesmål vi 
själva mottar från såväl pa-
tienter som anhöriga.

De nödvändiga och positiva 
förändringarna och utveck-
lingen av psykiatrin tar sig 
många uttryck. Inte minst får 
patienter det allt lättare att 
snabbt få adekvat hjälp. Pro-
duktiviteten har ökat och 

kommer att fortsätta öka, och 
det är helt nödvändigt. Bara 
nya ekonomiska resurser är 
ingen lösning. Vi alla har 
 ansvaret mot patienter och 
skattebetalare, som värnar 
en god psykiatri, att använda 
deras pengar effektivt.

Om vissa psykiatriska 
vårdgivare är mycket mer po-
pulära än andra borde svaret 
inte bli att angripa valfrihe-

ten, utan att fråga sig vad som 
är orsakerna och vad som kan 
göras för att bli bättre på be-
mötande, tillgänglighet och 
kvalitet. En sådan positiv 
konkurrens om vårdidéer är 
något jag i allra högsta grad 
bejakar.

Birgitta Rydberg
sjukvårdslandstingsråd (FP), 

Stockholms läns landsting

birgitta rydberg svarar jan halldin:

Nya idéer och mer vård för pengarna
■ Jan Halldins politiska dog-
matism börjar bli rejält trött-
sam. Han upprepar samma 
påståenden om faror och vå-
dor med allt som andas fristå-
ende alternativ i vården och 
inte minst i psykiatrin (»Poli-
tisk dogmatism fragmentise-
rar den psykiatriska vården«, 
Läkartidningen 9/2011, sidan 
480). Tankesättet är fastfru-
set i en tid då centralt plane-
rad vård ansågs vara det enda 
rätta – då politiken i allra 
högsta grad lade sig i hur vår-
den utformades. 

Mitt enda syfte är att vi ska få 
mesta och bästa möjliga vård, 
med en psykiatri där patien-
ter och anhöriga känner sig 
sedda och delaktiga och be-
möts av respekt av kompetent 
personal. Medan Halldin fix-
erat sig vid 20 år gamla debat-
ter – om något som var ett för-
slag från en enskild politiker, 
moderaten Örjan Hultåker 
– vill jag se framåt. 

Verkligheten – så som den 
ser ut efter att först psykia-
trin i sydöstra Stockholms 
län och Järvafältet och där-
efter i nordöstra Stockholms 
län  tagits över av fristående 
vårdgivare – motbevisar 
Halldins resonemang. De nya 
vård givarna har fört in nya 
idéer och ger mer vård för 
pengarna. 

Barnpsykiatrin i Handen, 
med långvariga problem, 
långa väntetider och miss-
nöje från berörda kommuner, 
har nu med en entrepenörs-
driven vårdgivare fått en ny-

start och hjälper fler barn 
och ungdomar snabbare. 

Den positiva konkurrensen 
handlar om både kvantitet 
och kvalitet. De fristående 
vårdgivarna har i många fall 
en högre kompetensnivå 
bland personalen, med fler 
specialiserade sjuksköters-
kor liksom psykologer. 

Konkurrensen ger också 

positiva resultat i vår egen 
landstingsdrivna vård, som 
får exempel på och drivkraf-
ter för förändring. Också i 
våra avtal med landstingets 
psykiatrisektorer har vi kun-
nat öka volymer och kvalitet. 

De ekonomiska aspekterna 
är dessutom långtifrån oin-
tressanta. Jag ser gärna en 
privat driven, välskött verk-

samhet som lyckas gå med 
vinst – och som också kan 
sporra andra att ge bättre 
vårdmässiga och ekonomiska 
resultat. För oss, skattebeta-
larna och patienterna är all-
tid vinst att föredra framför 
underskott. 

Birgitta Rydberg
sjukvårdslandstingsråd (FP), 

Stockholms läns landsting

■ Birgitta Rydberg anger att 
politiken tidigare lade sig i 
hur vården utformades; un-
derförstått att politiken i dag 
inte gör det. Detta är både 
sant och osant. Det är sant att 
vården i dag inte styrs cen-
tralt utan i stället av mark-
nadsekonomiska principer 
med konkurrens som främsta 
medel, och med vårdval, fri 
etablering och privatisering-
ar som verktyg – en politik 
som kan föra med sig allvarli-
ga konsekvenser för främst 
utsatta grupper med sam-
mansatta vårdbehov. 

Det osanna är att om man 
exempelvis som läkare fram-
för kritiska synpunkter på 
den nu förda vårdpolitiken 
bemöts man ofta från styran-
de sjukvårdspolitiker anting-
en med svar som inte berör 
den framställda sakfrågan el-
ler av tystnad. Det är olyckligt 
i ett demokratiskt samhälle. 

Anledningen till att jag 

skrev min debattartikel »Po-
litisk dogmatism framentise-
rar sjukvården« (LT 9/2011, 
sidan 480) var en tidigare ar-
tikel av Filipe Costa (LT 
1/2011, sidorna 8-9) där han 
visar hur den psykiatriska 
vården ytterligare fragmenti-
serats i Stockholms län till 
följd av att den psykiatriska 
frivilligvården sedan några 
år tillbaka är föremål för pri-
vatiseringar samtidigt som 
den psykiatriska tvångsvår-
den inte kan privatiseras, av 
skäl som jag nämnde i min 
tidigare artikel. 

Därmed sker det hos patien-
ter som i dag behandlas inom 
den psykiatriska frivilligvår-
den, och som är i behov av 
psykiatrisk tvångsvård, ett 
kontinuitetsbrott i behand-
lingsarbetet – behandlings-
kontinuiteten har enligt Cos-
ta ansetts som en evidensba-
serad princip vägledande för 

det psykiatriska behand-
lingsarbetet. 

Tre tunga instanser, främst 
Socialstyrelsen, uttalade sig 
redan i början av 1990-talet 
om det olämpliga i att privati-
sera den psykiatriska frivillig-
vården just på grund av att 
den är så nära samordnad 
med den psykiatriska tvångs-
vården [1]. Att som Rydberg då 
säga att jag »fixerat mig vid 20 
år gamla debatter« är missvis-
ande. Rydberg och hennes al-
lianskamrater borde ha tagit 
hänsyn till dessa tidigare in-
stansers uttalanden eller åt-
minstone ha begärt en förny-
ad bedömning av Socialstyrel-
sen innan man inledde priva-
tiseringarna av den frivilliga 
psykiatriska vården inom 
Stockholms läns landsting. 

Jan Halldin 
leg läkare, med dr, Danderyd 

jan.halldin@gmail.com  

slutreplik: 

20 år gammal debatt relevant också i dag 
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