Interpellation av Lars Joakim Lundquist (m) om uppsägning av privata
husläkaravtal på Östermalm och nyanställning av landstingsanställda
husläkare på Östermalm
I en annons i Läkartidningen Nr 5/2004 finns en annons med rubriken ”TA
CHANSEN – VAR MED OCH BYGG UPP VÅR NYA VERKSAMHET
när Gärdets husläkarmottagning UTÖKAR”.
I samma nummer av Läkartidningen annonserar Stockholms läns landsting
även efter husläkare i Upplands Väsby, Södertälje, Riksby och Traneberg.
Vid senaste sammanträdet i Hälso- och sjukvårdsutskottet anmälde Norra
Stockholms sjukvårdsberedning att man önskar nyanställa två husläkare i
Rinkeby.
Det är ingen hemlighet att rekryteringsbehovet av husläkare är stort för att
inte säga mycket stort i Stockholms ytterområden. I en artikel i tidningen
Stockholms City den 30 januari 2004 skriver företrädare för den politiska
majoriteten i Innerstadens sjukvårdsberedning att man skall prioritera
områden där behoven är stora och tillgången på läkare sämre.
Huvuddelen av de nya patienterna till Gärdets husläkarmottagning förväntas
komma från Sibylleklinikens husläkarmottagning som inte fått nytt
vårdavtal. I en artikel i tidningen Östermalmsnytt säger ordföranden i
Innerstadens sjukvårdsberedning Håkan Jörnehed (v) att uppsägningen av
avtalet med Sibylleklinikens husläkarmottagning är en del i en större
resolution om att omfördela resurser och pengar. Enligt Håkan Jörnehed (v)
kommer Sibylleklinikens patienter inte bli utan husläkare.
Enligt tjänstemän på landstinget kommer åtgärden att medföra en besparing
på en miljon kronor under 2004 och fem till sex miljoner kronor under 2005.
Mer exakt hur denna besparing skall komma till stånd vill man inte
kommentera.
Trots ihärdiga försök att få se några ekonomiska kalkyler kring beslutet att
inte förlänga husläkaravtalet med Sibylleklinikens husläkarmottagning och
tjänstemännens uttalande om mångmiljonbesparingar hoppas jag nu äntligen
få svar även på denna fråga. Då det nuvarande ersättningssystemet inom
primärvården till största del bygger på en fast ersättning som utgår per listad
patient kan besparing bara uppstå om man låter ett stort antal medborgare bli
utan fast läkarkontakt.
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Från min tid som ordförande i såväl dåvarande Centrala Stockholms
sjukvårdsstyrelse som i Norra Stockholms sjukvårdsstyrelse var det min
strävan att även ge oppositionen full insyn i olika beslutsärenden. I
opposition upplever jag tyvärr inte samma öppenhet från den nu sittande
majoriteten. Jag beklagar detta.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till ansvarigt
landstingsråd:
1. Varför säga upp ett avtal med en väl fungerande och uppskattad
husläkarmottagning centralt belägen på Östermalm för att samtidigt
anställa nya husläkare på Gärdets husläkarmottagning?
2. Hur ser kalkylen ut som ger en besparing på en miljon kronor under
2004 och fem till sex miljoner kronor under 2005 när man säger upp
vårdavtalet med Sibylleklinkens husläkarmottagning samtidigt som
man bl a nyanställer två husläkare på Gärdets husläkarmottagning?

Stockholm den 5 februari 2004

Lars Joakim Lundquist
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