Interpellation av Lars Joakim Lundquist (m) om varför landstinget får
sälja privat vård men inte privatägda S:t Görans sjukhus
I Dagens Nyheter kunde man den 4 oktober läsa en artikel med rubriken
”Landstinget säljer privatvård – men privatägda S:t Görans sjukhus tvingas
sluta ta emot privatpatienter för att få behålla sitt vårdavtal”.
Av artikeln framgår mycket tydligt hur överraskad finanslandstingsrådet
tycks vara av debatten. Om det finns ledig kapacitet inom vården bör väl
denna utnyttjas så effektivt som möjligt oberoende av om det är landstinget
eller en privat vårdgivare som driver verksamheten – eller?
I artikeln säger finanslandstingsrådet vidare ”Det är klart att detta är ett
problem, men det finns en väldig skillnad och det är att det här (Stockholm
Care AB) är ett offentligt ägt bolag och vi har kontroll över verksamheten.
Det kan vi inte ha över S:t Göran s sjukhus”. Detta är nonsens och det vet
finanslandstingsrådet. Med de vårdavtal landstinget tecknar med privata
vårdgivare ger man mycket tydliga ramar för den produktion vårdgivaren
skall utföra.
Man skulle i detta sammanhang också kunna tala om en omvänd
synergieffekt. Genom att förbjuda såväl privata som landstingsdrivna
kliniker att operera ”privatbetalande patienter” på marginalen, tappar man
inte bara intäkter, man riskerar också att tappa kompetens.
Med successivt ökande vårdköer finns det också en uppenbar risk att att t ex
duktiga kirurger, ortopeder och ögonläkare i framtiden väljer helprivata
vårdgivare eller flyttar utomlands för att kunna upprätthålla sin kompetens
och sin skicklighet. Det är inte länge sedan jag själv och flera andra
landstingspolitiker på flyget till Bergen i Norge mötte en privat verksam
docent i gynekologi som fått minskade operationsvolymer av Stockholms
läns landsting och som nu i stället valt att operera i Norge. Detta trots att det
fortfarande finns många i Sverige som står i kö för en operation.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till
finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz:

Stockholms läns landsting Hantverkargatan 45
Box 22550, 104 22
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Anser Du det försvarligt att samtidigt som majoriteten vill förbjuda
S:t Görans sjukhus att ta emot ”privatbetalande patienter” att driva
Stockholm Care vidare?
Anser Du att Stockholms läns landsting saknar kontroll över
verksamheten hos privata vårdgivare?
Anser Du att privata och landstingsdrivna kliniker riskerar att tappa
intäkter och kompetens om det blir ett förbud att operera ”privatbetalande patienter”?

Stockholm den 7 oktober 2004

Lars Joakim Lundquist
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