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Svar på interpellation 2005:69 av Lars Joakim Lundquist (m) om slutsatser
av utvärdering av skillnader mellan olika driftformer inom sjukvården
Lars Joakim Lundquist har ställt följ ande fråga:
Vilka slutsatser drar du av hittills presenterade utvärderingar av primärvården i Stockholms
innerstad som generellt sett ger högre betyg till entreprenaddrivna vårdenheter än till landstingets
egna?
Som svar vill jag anföra följande
De uppföljningar som Beställare Vård har gjort av samtliga husläkarmottagningar i Stockholm
och Ekerö kommun har inte visat på någon skillnad i kvalité mellan landstingsdriven eller privat
driven verksamhet. Uppföljningarna är gjorda för att enheterna själva skall kunna se vilka
svagheter som finns i den egna verksamheten och kunna förbättra detta. Generellt kan sägas att
samtliga enheter förbättrat tillgängligheten, samtliga enheter uppger att de uppfyller
besöksgarantin. De patientenkäter som genomförts av enheterna själva visar på hög
patientnöjdhet på samtliga mottagningar. I en del utvärderingar visar de landstingsdrivna
enheterna på ett bättre omhändertagande än de privata. Ett exempel är Beställare Vårds
uppföljning av omhändertagandet när det gäller sexue llt överförbara sjukdomar som lyder under
smittskyddslagen, där de landstingsdrivna enheterna följde smittskyddslagen bättre. I de
uppföljningar som Beställare Vård Stockholm genomfört finns ingenting som visar sådana
skillnader att man kan dra slutsatsen att privat drivna enheter har en bättre kvalité än
landstingsdrivna verksamheter.
Vi vill att vården ska drivas i offentlig regi, i landstingets egen regi, med de fördelar jag ser med
offentligt driven verksamhet, inte minst ur demokratisk synpunkt.
Men jag inser att det finns landstingsdriven verksamhet med problem. För att lösa problem inom
vården kan man behöva vidta olika åtgärder. Något som offentlig verksamhet måste bli bättre på
är att ge arbetstagaren makt och inflytande över arbetssituationen och arbetsplatsen. Även
ledarskapet måste utvecklas. Ledarskap är en profession som kräver erfarenhet och kunskap.
För min del har det inte varit aktuellt att ändra driftsform för de privat drivna vårdcentralerna
eftersom alla driftsformsförändringar skapar stora problem för patienterna, något vi upplevde
förra mandatperioden, framförallt på Hornstulls vårdcentral på Södermalm.
Självklart finns även privatdrivna vårdcentraler som har problem – men problemen blir inte lika
ofta offentligt kända då vi har mindre insyn i privat verksamhet. Den övervägande majoriteten
vårdcentraler ger dock mycket bra vård till patienterna.
De vårdcentraler som har problem är ibland offentligt drivna och ibland privat drivna. Det är
inte främst driftsformen i sig som avgör om de får problem eller inte.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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