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INTERPELLATION
2007-01-11

Interpellation av Ingela Nylund Watz (s) till sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (m) om privatiseringar vid akutsjukhusen
Filippa Reinfeldt ställer sig, i en artikel i Dagens Nyheter den 13 november i år, positiv till utförsäljning av akutsjukhus. I valrörelsen lovade den blivande statsministern att det inte skulle
bli aktuellt med utförsäljningar av akut sjukhus i Sverige.
Svt den 10 september 2006:
”Vi vill inte sälja akutsjukhus som du påstod i en tidigare debatt. Vi har inte det förslaget och
jag är glad att du gav mig möjligheten att ge det beskedet här ikväll.” Slut citat.
Våra sjukhus är navet i sjukvården. Det är där de kvalificerade operationerna och behandlingarna utförs och det är också oftast på sjukhusen som nya metoder och behandlingar utvecklas.
Med privatiseringar av hela eller delar av akutsjukhusen skulle det offentligas möjligheter att
påverka sjuk vårdens utveckling beskäras kraftigt. För att upprätthålla det offentligas huvudansvar för sjukvården måste en gräns dras vid akutsjukhusen. Börjar dessutom akutsjukvården
drivas efter principen att generera vinst åt de privata vårdbolagens ägare riskerar en marknad
uppstå där privat finansiering av vården ges ett bredare genomslag. Därmed rubbas principen
om vård på lika villkor för alla.
Frågan om privatiseringar av akutsjukhusen var en stor fråga i valrörelsen. Budskapet från
moderaterna i valrörelsen var tydligt. Det skulle inte bli några privatiseringar i akutsjukhusvården. Nu kommer andra signaler från sjukvårdslandstingsrådet. Det är allvarligt. Akutsjukhusens betydelse i den svenska vården ska inte underskattas. Detta är viktiga frågor för
medborgarna i vårt län och något som partierna inte får mörka med.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt:
-

Vilka sjukhus ska bli föremål för privatisering och i vilken prioritetsordning?
Hur ser tidplanen ut?
Inser sjukvårdslandstingsrådet att det är ett svek att påstå en sak i valrörelsen och sedan
genomdriva en motsatt politik efter valdagen?
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