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Svar på interpellation 2008:25 av Åke Askesten (mp) om piller i stället för
personal
Åke Askensten (mp) har ställt följande frågor:
1. Vilka insatser avser landstingsrådet att vidta för att förbättra förhållandena för
patienterna och personalen inom den psykiatriska vården?
2. Har landstingsrådet några belägg för att privat psykiatrisk vård är bättre för patienterna
och för landstinget?
Som svar vill jag anföra följande:
Inom Stockholms läns landsting har en omfattande översyn av den psykiatriska vården gjorts.
Översynen har gällt psykiatrins uppdrag, organisation och kostnadsläge. Även entreprenörers
medverkan i den psykiatriska vården har belysts. I översynen läggs fast att den psykiatriska
vården ska kännetecknas av god kvalitet, hög tillgänglighet och starkt patientinflytande.
Patienter och personal inom den psykiatriska vården har deltagit i översynsarbetet. Detta för
att garantera att deras synpunkter och erfarenheter tas tillvara när den psykiatriska vården
utvecklas i länet. Uppdraget redovisades för Hälso- och sjukvårdsnämnden i februari 2008.
Någon omfattande jämförelse med entreprenörsdriven psykiatrisk vård i länet har inte varit
möjlig att göra helt enkelt på grund av att det endast finns ett fåtal entreprenörer inom den
psykiatriska vården. Vi har dock tagit del av de erfarenheter som finns i Skåne och Västra
Götaland av entreprenörsdriven psykiatri. Dessa erfarenheter är positiva. Jag anser att det ger
en god grund för att pröva entreprenörsdrift även inom psykiatrin i Stockholms län. De
erfarenheter som vunnits inom andra vårdområden ger även starka skäl för att pröva
entreprenaddrift inom psykiatrin.
Den översyn som gjorts av den psykiatriska vården visar på en del brister i den
landstingsdrivna vården. De erfarenheter som kommit fram i översynen ligger till grund för de
upphandlingsunderlag och de kvalitetsparametrar som tagits fram inför den kommande
upphandlingen av psykiatrisk vård. Det är viktigt att patienternas behov sätts i främsta
rummet. Jag tycker att det är angeläget att olika vårdgivare ges möjlighet att redovisa hur de
vill bedriva psykiatrisk vård. Det finns med stor sannolikhet nya idéer att ta tillvara och nya
erfarenheter att vinna som är till nytta för patienterna. De upphandlingsunderlag som är under
utarbetande bör ge en stark grund att stå på när nya vårdgivare/entreprenörer ska utses.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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