INTERPELLATIONSSVAR

1 (1)

Sjukvårdslandstingsråd

2007-06-12

Filippa Reinfeldt (m)

Svar på interpellation 2007:53 av Dag Larsson (s) om majoritetens
planer på privatisering av samtliga vårdcentraler
Dag Larsson har ställt en fråga till mig om majoritetens planer på privatisering av
samtliga vårdcentraler.
•
•
•
•

Vilka partier inom majoriteten ansluter sig till uppfattningen att alla vårdcentraler ska
privatiseras?
Vilka ambitioner finns från beställarens sida när det gäller offentligt drivna
vårdcentraler?
Utöver de extremt marknadsliberala idéer som majoriteten numera bekänner sig till,
finns det överhuvudtaget några andra idéer hos majoriteten när det gäller att utveckla
vården?
Hur rimmar tankarna om total privatisering av primärvården med de krav som
framfördes under valrörelsen som att ge personalen arbetsro och frihet från
förändringar?

Som svar vill jag anföra följande:
En grundförutsättning för att kunna möta patienternas högst berättigade
förväntningar på hälso- och sjukvården är att öka mångfalden av vårdgivare i
Stockholms län. Alliansen i Stockholms läns landsting har gått till val på och
bedriver en politik som syftar till att lyfta fram kvaliteten i Hälso- och sjukvården.
Vi tycker kvalitet i vården är viktigt. En betydelsefull del av den patientupplevda
kvalitén är att kunna få välja. Välja till och välja bort.
Vår uppgift är bl.a. att möta patienters och medarbetares behov av en större
mångfald inom hälso- och sjukvården. Alliansen har inte beslutat eller lagt förslag
om att alla landstingsdrivna vårdcentraler måste byta huvudmannaskap. Vad vi
däremot fastslagit i vår budget för 2007 är att ”Medborgarna och personalen i
Stockholms län har mycket att vinna på att en väsentlig del av landstingets vård
drivs av privata, personaldrivna eller ideella utförare. Målsättningen är att en stor
del av närsjukvården ska kunna bedrivas i fristående regi.”
Som beställare av Hälso- och sjukvården ska vi utgå från patientens behov och
ställa krav på god, jämlik vård av hög kvalitet. Lika villkor ska gälla för dem som
erbjuder vård åt patienterna i Stockholms län.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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