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Svar på interpellation 2004:67 av Andres Käärik (fp) om rätt
att välja husläkare i Hässelby
Andres Käärik frågat mig följande:
-

Har rätten att själv välja husläkare upphört?
Vad anser du om fö rfarandet i Hässelby ur ett patientperspektiv?
Kommer du vidta några åtgärder och stärka patientens rätt att välja
husläkare?

Som svar vill jag anföra följande:
Självfallet kvarstår rätten att välja husläkare för samtliga medborgare i
Stockholms läns landsting. Landstingets valfrihetsregler har beslutats av
fullmäktige. Var och en har rätt att välja husläkare var man önskar. I likhet
med vad som gällde under den förra mandatperioden kan begränsningar
finnas i de fall patienten ej bor inom husläkarens betjäningsområde och den
aktuella husläkaren i fråga har en full patientlista. Men, som interpellanten
väl känner till, kan en patient som bor inom betjäningsområdet aldrig bli
nekad att bli listad på vårdcentralen.
Utifrån patientperspektiv såväl som utifrån valfrihetsprincipen är det skedda
olyckligt. Rätten att välja husläkare får inte inskränkas och kraven på att den
även i praktisk mening ska upprätthållas är mycket stora. Patientens rätt att
välja vårdgivare regleras i de vårdavtal som sluts mellan Landstinget och de
vårdgivare som bedriver husläkarverksamhet.
Frånsett detta visar det sig då och då att medborgare i denna del inte får sina
rättigheter tillgodosedda. Jag har därför funnit anledning att återigen påtala
vikten av att vårdgivarna i primärvården, offentliga som privata, fullföljer
de delar av vårdavtalen som gäller valfrihetsprincipen. I samband härmed
har jag bett förvaltningen att återkomma med förslag på åtgärder på hur man
kan lösa vårdcentralernas bekymmer med att leva upp till landstingets
valfrihetsprinciper.
Med specifikt när det gäller Hässelbys Vårdcentral så har jag sett till att
BKV kontaktat verksamhetschefen där på för att förhöra sig om det
inträffade och har i samband med detta också erinrat om vikten av att värna
patientens frihet att välja husläkare. Kontakterna har aktualiserat
genomförandet av ett antal förbättringsåtgärder som redan nu vidtagits.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
Inger Ros

