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Svar på interpellation 2004:21 av Pia Lidwall (kd) om Ersta
sjukhus
Pia Lidwall (kd) har frågat mig följande:
-

Är det din avsikt att låta ännu fler patienter få tillgång till den goda
vård som Ersta erbjuder?

-

Är det din avsikt att låta Erstas arbetsmetoder med ett
helhetstänkande kring patienten bli en förebild för landstingets egna
verksamheter?

-

Kommer du att se till att de patientgrupper som idag tas om hand vid
Ersta sjukhus garanteras samma goda vård och tillgänglighet?

Som svar vill jag anföra följande:
Utifrån det beslut som Landstingsfullmäktige tog i november om att
omförhandla avtalen med en rad privata vårdgivare så pågår för närvarande
en översyn av verksamheterna på Ersta, liksom hos andra vårdgivare.
Resultatet av förhandlingarna beräknas föreläggas HSU vid dess
aprilsammanträde. Dit är det ännu några veckor kvar.
Min utgångspunkt är att Ersta sjukhus bedriver en fin och viktig verksamhet
som uppfattas mycket positivt av såväl vårdtagarna som invånarna på
Södermalm. Det finns också all anledning att på olika sätt tillvarata och
sprida den speciella kompetens som Ersta står för. I dagsläget pågår en
dialog om hur sparbetinget ska klaras utan att Erstas akutsomatiska
verksamhet påverkas alltför svårt. Parallellt med detta förs dessutom en
diskussion om hur Ersta kan utöka verksamheten i samverkan med övrig
närsjukvård på Södermalm. På det övergripande planet finns vidare 3Sutredningen som bl a behandlar vilken service som ska erbjudas på länets
olika sjukhus samt vilka delar av den akuta och högspecialiserade vården
som bör samordnas bättre.
Avslutningvis vill jag framhålla vikten av att all verksamhet, oavsett
associationsform, har ett ansvar för att bidra till att den ekonomiska
situationen i landstinget förbättras. Självklart ska detta inte påverka
patienternas möjligheter att garanteras en god vård och ett gott
omhändertagande, varken vid Ersta eller hos andra vårdgivare.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Inger Ros (s)

