INTERPELLATIONSSVAR

1 (1)

Bitr. sjukvårdslandstingsråd

2007-06-12

Lars Joakim Lundquist (m)

Svar på interpellation 2007:57 av Håkan Jörnehed (v) om
Venhälsans avtal
Håkan Jörnehed har ställt en fråga till mig om Venhälsans avtal.
• Varför drar det ut så på tiden med Venhälsans avtal och vid vilket datum kommer det att
finnas ett avtal klart med Venhälsan?
• Vad händer med kvällsmottagningen på Venhälsan?
• Vilka insatser avser du vidta för att säkerställa rekryteringen av läkare till Venhälsan i
framtiden?
Som svar vill jag anföra följande:
För alliansen i landstinget var det viktigt att säkerställa att Venhälsan skulle få fortsätta bedriva god
vård på samma villkor som andra verksamheter. I budgeten för 2007 fattades beslut om att ge
Venhälsan ett eget uppdrag för HIV-prevention och STI-verksamhet samt att verksamheten skulle få
ett eget avtal. I budgeten för 2007 fastställdes också att Venhälsan skulle vara kvar på
Södersjukhuset. Anledningen till att det var viktigt för verksamheten att få fortsätta vara placerad på
Södersjukhuset var det centrala läget. Det centrala läget gör att det är lätt för patienter att besöka
verksamheten.
Organisatoriskt tillhör Venhälsan Karolinska universitetssjukhuset, trots sin placering på
Södersjukhuset. Enligt förvaltningen har det framkommit önskemål om att organisatoriskt flytta
Venhälsan till Södersjukhuset. I det arbete som nu pågår med avtalet ser därför förvaltningen över
möjligheterna att bemöta detta önskemål. Denna eventuella flytt har gjort att arbetet med att ta fram
ett nytt avtal har tagit längre tid än förväntat. Förvaltningen har dock gett besked om att målet är att
ett nytt avtal avseende Venhälsan skall gälla från halvårsskiftet.
I arbetet med avtalet är utgångspunkten att Venhälsans uppdrag ska motsvara det innehåll som
verksamheten har idag. Men det ska också tas i beaktande att det sedan mars 2006 finns en drop inmottagning för testning av STI, Sesam City på Sveavägen i Stockholm. Sesam City har öppet till 19
fyra kvällar i veckan och det kan eventuellt minska behovet av testning på Venhälsan.
Att säkerställa rekryteringen av läkare är en fråga för producenterna och det här fallet Venhälsans
verksamhetsansvariga. Samtidigt bör inte Venhälsans möjlighet att rekrytera läkare minska när ett
nytt avtal med tydlig uppdragsbeskrivning finns på plats, tvärtom bör det bli lättare att rekrytera
läkare och annan personal.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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