STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Folkpartiet liberalerna

Interpellation av Olov Lindquist (fp) om närsjukvården
I majoritetens budget för 2005 finns många vackra ord om närsjukvården. Bl a står
det att man skall få kontakt med vården direkt på telefon, man skall kunna göra
besök hos närsjukvården även på kvällar och helger, samt att andelen bokningsbara
tider hos husläkaren inom tre dagar skall öka kraftigt och ingen skall behöva vänta
längre än en vecka.
För att detta skall vara möjligt krävs en utbyggnad av antalet husläkarteam. Man kan
alltid diskutera i hur stor omfattning, men folkpartiet anser att antalet husläkarteam
måste öka med ca 450 team fram till år 2008 för att få en tillräcklig utbyggnad av
närsjukvården. Det motsvarar målen i den nationella planen för utbyggnad av
primärvården.
När dessutom Karolinska Universitetssjukhuset i Solna skall ta emot betydligt färre
patienter på sin akutmottagning än man gör för närvarande, kan det inte lösas på
annat sätt än genom en utbyggnad av närsjukvården, inklusive fler husläkarteam.
För att klara alla åtaganden om närsjukvården som finns med i majoritetsbudgeten,
anser vi att det behövs resurser till en betydligt kraftigare utbyggnad än den som
majoriteten anger i sin budget. Majoritetens ”utbyggnad” har hittills inte medfört att
det inrättas nya och fler tjänster, utan har bara bestått i att vikarier ersätts med fast
anställda på redan befintliga tjänster. En sådan förändring har i och för sig goda skäl
för sig, men leder inte till någon ökad tillgänglighet eller fler besök eller till att målen i
den nationella planen uppnås.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros (s):
1. Hur många nya husläkarteam planeras inför 2005?
2. Anser du att ni klarar av alla era åtaganden för närsjukvården i er budget med de
resurser som ni anslår?
3. Anser du att folkpartiets analys om Karolinska Universitetssjukhuset är rätt, d v s
för att klara av att minska antalet besök på akutmottagningen, så krävs det en kraftig
ökning av närsjukvården, inklusive antalet husläkarteam?
Södertälje den 9 december 2004

Olov Lindquist (fp)

