Interpellation av Christer G Wennerholm (m) om hotet mot sjukvården i
Stockholms län
Sedan ett antal år tillbaka samarbetar Stockholms läns landsting med ett stort
antal fristående vårdgivare. Den tidigare borgerliga majoriteten arbetade
målmedvetet med att utveckla Stockholmsmodellen för att skapa en större
mångfald i vården.
Genom stöd åt personal som ville knoppa av och starta eget, genom
upphandlingar och privatiseringar gick Stockholm i täten för en sjukvård med
större inslag av valfrihet för såväl patienter som personal. Den utökade och
förbättrade vårdgarantin ledde även den till ett snabbt ökande samarbete med
privata vårdgivare.
Totalt bedrivs mer än en fjärdedel av sjukvården i länet i privat regi.
Stockholmsmodellen har visat sig bli ett framgångsrecept för sjukvården, för detta
talar inte minst alla de undersökningar som visar på allt nöjdare personal och
patienter. De fristående vårdgivarna är en viktig del i arbetet med att utveckla,
förnya och göra sjukvården bättre samt bekämpa vårdköerna.
Mest känt är förmodligen S:t Görans sjukhus. Sjukhuset är inte bara det första
akutsjukhus som bedrivs i alternativ regi, det har också uppvisat mycket positiva
resultat. På S:t Göran har alla människor rätt till vård efter behov. En vård som
enligt alla undersökningar ges med nöjdare patienter och större trivsel hos
personalen än någon annanstans. Sjukhuset har dessutom en bra ekonomi och
utför vården till lägre kostnader än något av de landstingsdrivna sjukhusen. Det är
inte bara patienter i Stockholms län som drar nytta av detta, utan sjukhuset tar i
dag emot patienter från landsting i hela Sverige.
I utredningen om ”vårdens ägarformer”, som den socialdemokratiske
riksdagsledamoten Pär Axel Sahlberg nu överlämnat till regeringen, finns förslag
som riskerar att få negativa följder för S:t Görans sjukhus och dess nuvarande
verksamhet. Detta gäller särskilt de förslag som ska reglera fristående vårdgivares
medverkan i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården.
Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till
finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz:
Stockholms läns landsting Hantverkargatan 45
Box 22550, 104 22

Stockholm

Tel 08-737 25 00. Fax 08-737 43 29
moderaterna.net

1. Anser du att S:t Görans sjukhus inte lever upp till det avtal som träffats med
Stockholms läns landsting?
2. Anser du att S:t Görans sjukhus inte erbjuder patienterna vård på samma
villkor som de landstingsdrivna sjukhusen?

Stockholm den 6 mars 2003

Christer G Wennerholm
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