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debatt och brev

Hälsan är inte jämlik –
det framgår med stor
tydlighet av bl a den
rapport som Bo Bur-

ström hänvisar till i sin de-
battartikel i Läkartidningen
47/2007 (sidorna 3513-4).
Underlag till den rapporten är
bl a Stockholms läns lands-
tings Folkhälsoenkät från
2002. Sedan dess har vi hun-
nit presentera Folkhälsorap-
port 2007, baserad bl a på sva-
ren i Folkhälsoenkäten från
2006, och bilden är att hälso-
skillnaderna fortsätter att
öka. Inte för att de som har
det sämst mår sämre, men för
att förbättringen är tydligare
hos dem som redan mår bra. 

Detta är en stor utmaning för
hälso- och sjukvården men gi-
vetvis också för samhället i
stort – en utmaning som vi
inte har lyckats möta under
de senaste årtiondena. Den
första Folkhälsorapporten
från 1987 visade på samma
hälsoklyftor, och 20 år senare
är det fortfarande samma
kommuner i länet som ligger i
toppen och i botten. Skillna-
derna syns i självskattad häl-
sa, rökning, övervikt och yt-
terst i medellivslängden. 

Hälso- och sjukvården i
Stockholms län har mycket
riktigt genomgått en hel del

förändringar, men utgångs-
punkten har hela tiden varit
att politiker och tjänstemän
styrt, ner på ganska detalje-
rad nivå, genom upphand-
lingar och avtal, som långt-
ifrån alltid haft något sam-
band med befolkningen eller
vårdbehoven. Det socioeko-
nomiska index i primärvår-
den som vissa debattörer
kring det blivande Vårdval
Stockholm nu hyllar är knap-
past heller den vetenskapliga
sanning som de påstår, utan
tvärtom ett mycket trubbigt
och vid det här laget åldersti-
get instrument. Nivåerna har
mera sin bakgrund i olika po-
licyer från den tid då vi hade
sex sjukvårdsstyrelser samt i
hur framgångsrik en enhet
varit i förhandlingarna om sin
budget eller som effekt av en
upphandling. 

Mot bakgrund av de ökande
hälsoskillnaderna är det min
övertygelse att vi inte kan sat-
sa på mer av det gamla utan vi
behöver något nytt som pre-
mierar att man faktiskt tar
emot patienter och ger dem
vård. Vårdval Stockholm
innebär ett fokus på patien-
terna, deras val och behov.
Attraktiviteten för vårdgivare
ligger i att kunna erbjuda den
vård patienterna behöver, där
patienterna finns. Ersättning-
en kommer att vara beroende
av att människor aktivt väljer
och sedan besöker mottag-
ningen ifråga. Det främjar
också de långsiktiga vårdkon-
takter som vi vet är så viktiga
för ett bra hälsofrämjande ar-

bete och mindre sjuklighet på
sikt. 

Fler besök och långsiktiga
vårdkontakter är naturligtvis
allra viktigast för socialt och
ekonomiskt utsatta. För kro-
niskt sjuka innebär det en
klar förbättring med den ut-
ökning som genomförs av nya
vårdmottagningar och av er-
sättning för utförd vård. 

Patienter kommer inte
längre att mötas av frågan var
de bor när de försöker få kon-
takt med vården. Det står dem
fritt att söka vård över hela lä-
net. Vårdmottagningar kan
inte som i dag mota bort pati-
enter. De flesta nya mottag-
ningar har också valt att eta-
blera sig i områden där utbu-
det tidigare varit svagare, som
i Nynäshamn och på Järvafäl-
tet. 

En närsjukvård som är inrik-
tad på patienterna, inte var de
bor eller vilka vårdgivare som
råkar finnas där, är en sats-
ning på bättre folkhälsa från
hälso- och sjukvårdens sida.
Vi förstärker samtidigt när-
sjukvården med rekordstora
belopp för att öka besöken
och tillgängligheten. Närsjuk-
vården får ett obligatoriskt
åtagande att arbeta med indi-
vidinriktade förebyggande in-
satser liksom psykosociala in-
satser, och vi kommer att ut-
veckla en hälsofrämjande
sjukvård. Stöd att förändra
levnadsvanor är en viktig del
av primärvårdsuppdraget där
t ex allmänläkare, distrikts-
sköterskor och sjukgymnas-
ter kan hjälpa sina patienter
med kunskap och stöd för be-
teendeförändring. Exempel-
vis kommer vi att följa upp
omfattningen av remisser för
fysisk aktivitet på recept. In-
för kommande år behöver vi
pröva hur ersättningssyste-
met kan utvecklas för att pri-
märvården ska öka sitt före-
byggande arbete. 

Samtidigt som sjukvården
utökas med utbyggd primär-
vård behövs lokala folkhälso-
insatser där kommun och
landsting samarbetar. 

Det finns grupper som är svå-
ra att nå med de ordinarie
verksamheterna. Hemlösa –
särskilt hemlösa med samtidig
psykisk sjukdom och/eller
missbruk – behöver mer upp-
sökande kontakter för att mo-
tiveras att ta emot den vård de
behöver. Det gäller även in-
jektionsmissbrukare. Sam-
verkan mellan missbruks-
vård, psykiatri, infektions-
sjukvård och socialtjänst
måste förbättras. En gemen-
sam översyn mellan landsting
och främst Stockholms stad
av hur vi ska knyta samman
olika insatser är nödvändig
och kommer att starta 2008.
Organisationsgränser hindrar
i dag att vi kan ge ett samlat
bemötande med en samman-
hängande vårdkedja. Det be-
hövs ökade resurser men ock-
så ett mer gemensamt age-
rande. 

Att bryta utanförskapet för
socialt och ekonomiskt utsat-
ta är emellertid inte en upp-
gift enbart för hälso- och sjuk-
vården; vi har att tampas med
konsekvenserna av hittills
gjorda misslyckanden. En na-
tionell politik för tillväxt, ut-
bildning och fler i arbete,
förebyggande kommunala in-
satser i förskola, skola och
stadsplanering är viktiga
komponenter liksom integra-
tion av nya svenskar. Tillsam-
mans med sjukvården och
med ökad egenmakt i varda-
gen kan detta bryta trenden
med ökande hälsoklyftor och
ge fler framtidshopp och livs-
chanser. 

Vårdval Stockholm ökar möjligheterna
att bryta den ojämlika hälsan 

BIRGITTA RYDBERG
(fp), landstingsråd
sjukvårdsfrågor,
gruppledare,
Stockholms läns
landsting 

Vid årsskiftet införs Vårdval Stockholm.
Fler besök och långsiktiga vårdkontakter
är naturligtvis allra viktigast för socialt
och ekonomiskt utsatta. Det skriver sjuk-
vårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg (fp)
som svar på ett tidigare inlägg.

läs mer Bo Burström svarar
på nästa sida.
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