Interpellation av Lars Joakim Lundquist (m) ang flyttningen av Gärdets
husläkarmottagning till Värtahamnen och namnbytet till Östermalms
vårdcentral
Fredagen den 1 oktober invigdes Östermalms vårdcentral, f d Gärdets
husläkarmottagning, på Hangövägen 25 i Värtahamnen (Ariadnehuset). Samtidigt
har mottagningen bytt namn till Östermalms vårdcentral.
Östermalms vårdcentral skall ta emot patienter från hela Gärdet samt de patienter
som tidigare var listade på numera nedlagda Sibylleklinikens privata
husläkarmottagning.
Såväl nedläggningen av Sibylleklinikens privata husläkarmottagning som flytten
och namnbytet av Gärdets husläkarmottagning har väckt mycket upprörda
känslor på Gärdet och Östermalm. Man frågar sig med rätta hur man kan lägga
ned en centralt placerad husläkarmottagning på Östermalm och flytta en annan så
långt bort från gamla människor och så otillgängligt? Många som tidigare kunde gå
till sin husläkarmottagning tvingas nu att åka färdtjänst.
Nu har Håkan Jörnehed (v) och den politiska majoriteten i innerstadens
sjukvårdsberedning fått ”kalla fötter”. I Östermalms båda lokaltidningar
”Östermalmsnytt” och ”Mitt i Östermalm” lägger Håkan Jörnehed (v) ansvaret på
den förra borgerliga majoriteten. I Östermalmsnytt nr 37/2004 säger Håkan
Jörnehed:
”Redan för två år sedan började landstinget att leta efter nya lokaler
eftersom de gamla skulle renoveras. Därmed sades vårt hyresavtal
upp. Tyvärr vägrar många fastighetsägare att upplåta sina lokaler till
offentlig verksamhet. Tillgången på lokaler minskade också radikalt
under den förra borgerliga mandatperioden. Många fastigheter såldes
ut och allmännyttan omvandlades till bostadsrättsföreningar.
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Östermalms vårdcentral är ett konkret exempel på de olyckliga
följderna av de borgerliga partiernas utförsäljningspolitik.”
Av erfarenheter från tidigare (s), (v) och (mp) majoriteter i landstinget är det ingen
hemlighet att man vill ha stora landstingsdrivna vårdcentraler i stället för små
privata husläkarmottagningar. Denna strategi var mycket klar i valrörelsen 2002
och blev än tydligare när man sa upp vårdavtalet med Sibylleklinikens privata
husläkare. Håkan Jörnehed måste vara stolt över den stora mönstervårdcentral i
landstingets regi som han nu varit med att skapa i Värtahamnen.
Till sist, vem har beslutat att en husläkarmottagning i Värtahamnen skall heta
Östermalms vårdcentral? En husläkarmottagning i Värtahamnen skall naturligtvis
heta Värtahamnens husläkarmottagning och inget annat.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till ordföranden i
Innerstadens sjukvårdsberedning Håkan Jörnehed (v):
1.

Vilka är de många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar på
Östermalm och Gärdet som förvägrat landstinget att hyra lokaler för
husläkarverksamhet?

2.

Vem har fattat det formella beslutet att flytta Gärdets husläkar-mottagning
till Hangövägen 25 i Värtahamnen?

3.

Anser Du att det är rimligt att under tiden Gärdets husläkar-mottagning
renoveras hyra en ersättningslokal på 1 700 m2 i sju år och till en kostnad
av 5 miljoner kronor per år?

4.

Du har tidigare påstått att omstruktureringen av husläkarverk-samheten
på Östermalm och Gärdet skall ge besparingar på tre till fem miljoner
kronor per år. Stämmer denna kalkyl fortfarande?

Stockholm den 7 oktober 2004

Lars Joakim Lundquist

