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Svar på interpellation 2007:54 av Birgitta Sevefjord (v) om ökat
brukarinflytande inom psykiatrin i Stockholms läns landsting
Birgitta Sevefjord (v) har ställt följande frågor till mig om brukarinflytande inom
psykiatrin:
1. Tänker du ta fram en strategi för att förstärka och utveckla brukarmedverkan
inom psykiatrin?
2. Är du beredd att pröva modellen med inflytandesamordnare inom hela
psykiatrin i Stockholms läns landsting?
3. Tänker du ställa krav i avtalen på att brukarrevisioner ska göras som ett
komplement till de traditionella uppföljningarna?
Som svar vill jag anföra följande:
Jag tycker att det är angeläget att öka brukarinflytandet inom den psykiatriska
vården. Det är viktigt att pröva olika vägar för att öka patienternas och de
närståendes medverkan i den psykiatriska vården. Alliansen kommer därför att
besluta att den s k psykiatriöversynen ska belysa hur brukarinflytandet kan utökas
inom psykiatrin i Stockholms län.
Jag anser att det är viktigt att varje vårdgivare känner ett ansvar för att öka
brukarinflytandet. Det bör regleras i vårdavtal och vårdöverenskommelser.
Hur det anordnas konkret t ex i form av inflytarsamordnare bör vara upp till varje
vårdgivare att bestämma.
Det finns flera enheter inom den psykiatriska vården som arbetar aktivt med
brukarinflytande. Ett exempel är behandlings- och utredningsenheten Midgård i
Stockholms innerstad för unga med psykossjukdom. Att patienten och närstående
ska vara aktiva och delaktiga är en självklarhet på Midgård.
Enligt min mening är det viktigt att öka patientens valfrihet inom psykiatrin samt
att öka mångfalden av vårdgivare. Då ökar den enskilde patientens möjligheter att
välja olika vårdgivare med olika inriktning. Ett medel att konkurrera med andra
enheter och stärka enhetens attraktionskraft kan vara att vårdenheten har system
för ett bra inflytande för patienten och dennes närstående.
Jag tycker att antalet brukarrevisioner bör öka och ingå som en naturlig del
vårdgivarnas verksamhet.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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