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Interpellation av Ingela Nylund Watz (s) angående privatiseringar
av vårdverksamhet vid Karolinska universitetssjukhuset
För bara några veckor sedan kunde vi läsa i Svenska Dagbladet hur den högsta ledningen på
Sveriges mest ansedda forskningsinstitution Karolinska Institutet varnar för vad som kan inträffa
med forskningen och utbildningen om delar av Karolinska universitetssjukhuset överlåts till privata
vårdgivare:
”Vi är oroliga för att lagändringen (ett avskaffande av stopplagen) kraftigt försämrar förutsättningarna att bedriva konkurrenskraftig medicinsk utbildning och forskning i vårt land. Den
erfarenhet vi hittills har är att privata vårdgivare vare sig är intresserade av att ta emot studenter
eller delta i forskningsprojekt genom att samla in data och prover från patienter. Är vi över huvud
taget intresserade av att det ska utbildas nya läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal i vårt
land? Politisk entusiasm får inte springa före planering och eftertanke”.
”Ett skräckscenario är att våra stora universitetssjukhus styckas upp och förvandlas till vårdgallerior med olika aktörer för varje specialitet. Lägg därtill återkommande upphandlingar och
byten av ansvariga aktörer, där vinstintresset inte ger utrymme för vare sig långsiktiga forskningsprojekt eller utbildning på mer grundläggande nivå. Sådana ’vårdgallerior’ istället för
sammanhållna universitetssjukhus skulle innebära att både forskning och utbildning kraftigt
försvåras eller till och med omöjliggörs i vårt land.”
Vi socialdemokrater delar Karolinska Institutets oro. Vi menar att en sammanhållen universitetssjukvård i offentlig regi är nödvändig för att säkerställa en internationellt högklassig forskning,
utbildning och en fortsatt stark utveckling av nya läkemedel och nya behandlingsmetoder.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt landstingsråd:
1. Delar landstingsrådet Karolinska Institutets oro?
2. Anser landstingsrådet att upphandlingar och vinstintresse är lämpliga betingelser för den
vårdverksamhet som bedrivs vid Karolinska universitetssjukhuset?
3. Är det landstingsrådets mening att driften av delar av Karolinska universitetssjukhuset bör
överlåtas till privata vårdgivare?
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