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5 SNABBA TILL PC JERSILD, FÖRFATTARE OCH LÄKARE

”Det inns fördelar med
att förstatliga sjukvård”
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Varför anser du det?
– Ett par av dem jag intervjuade pratade om problemet med att inte kunna lägga in patienter och följa dem
över tid, att det är ett hinder
för forskningen. De talade
om särskilda forskningskliniker och då kan man fråga
sig vem som skulle vara intresserad av sådana? Man får
nog tänka sig att det är staten
som är det. De gamla mentalsjukhusen var statliga, så det
inns en tradition som är värd
att diskutera. Jag vill inte ge
mig in i debatten om landstingens avskafande, men det
inns fördelar med att förstatliga delar av forskning och
sjukvård.
Det har länge pågått
”ett tröttsamt åsiktskrig”, som du kallar det, om
huruvida psykiatrin ska
vara biologiskt eller psyko-
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I sin nya bok Den stökiga psykiatrin – minnen,
samtal, tankar pratar författaren och läkaren PC
Jersild med forskare om
den etersatta psykiatriforskningen. Själv tycker
han att delar av psykiatrin borde vara statlig.

dynamiskt präglad. Vad har
detta inneburit?
– Det har bromsat upp utvecklingen. Det har gjort att
många patienter blivit felbehandlade. Titta bara på vad
Margit Norell höll på med runt
Quick-afären. Oansvarig psykoterapi är farlig, precis som
mediciner kan vara farliga.
Men nu har det alltså
uppstått en enighet
kring riktningarna?
– Ja, jag tror att vi är på
väg in i en pragmatisk psykiatri. Man måste evidenspröva alla metoder, både tabletter och psykoterapi, så
långt det bara går. Om man
gör det kan man ställa olika
behandlingsalternativ mot
varandra.
Vilken skulle vara den
enskilt viktigaste sam-
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hällsinsatsen mot psykisk
ohälsa?
– Att inte avskafa eller
montera ner trygghetssystemen, att minska arbetslösheten och göra skolan
bättre — den ska inte vara
segregerad.
Vilken tilltro sätter du
till den nya regeringen
och det nya rödgröna styret i Stockholm?
– Jag är åt vänster så jag
tycker det är bra att det har
blivit en vänsterregering.
Samtidigt kan jag bli upprörd
över att hemtjänsten inte får
åka bil, utan ska cykla, enligt
någon vänsterpolitiker. Idioti! Det tråkiga med vänstern
är att den är för populistisk
på vissa områden.
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ÅRETS SAMHÄLLSBYGGARE
Priset går till ett framtidsinriktat
projekt eller en nyskapande förändring som rör bostäder, energi,
infrastruktur, social och/eller
miljömässig hållbarhet. Nominera
kommuner, landsting, regioner,
företag, organisationer, kommunala
bolag och verksamheter.
Priset kan ges till en eller flera
privata eller offentliga aktörer,
tillsammans eller var för sig.

ÅRETS VÄLFÄRDSFÖRNYARE
Priset går till en verksamhet eller
ett arbetssätt som förnyats inom
förskola, skola, vård eller omsorg.
Nominera kommuner, landsting,
regioner, företag, organisationer,
kommunala bolag och verksamheter.
Priset kan ges till en eller flera
privata eller offentliga aktörer,
tillsammans eller var för sig.

ÅRETS SAMHÄLLSENTREPRENÖR
Priset går till en idé som är en
lösning eller del av en lösning på
ett samhällsproblem. Nominera
en ideell organi sation, ett företag
eller personer som grundat eller
verkar inom en ideell organisation
eller ett företag.

Stora Samhällsgalan arrangeras av
Dagens Samhälle.
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