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Interpellation av Johan Sjölander (s) om privatiseringar i
sjukvården
I Svenska Dagbladet och på den moderata gruppledarens, Christer G Wennerholm, webblogg
har en debatt utspelat sig om landstingsmajoritetens syn på privatiseringar av vårdens
verksamheter. Sjukvårdslandstingsrådet Stig Nyman menade att det finns en gräns för hur långt
man kan ta privatiseringarna inom sjukvården. Det är rimligt att det offentliga har ansvar för
den mest specialiserade akutvården menade Nyman.
På sin webblogg svarade den moderata gruppledaren att: ”Ibland förstår jag inte vad Kd
menar.” Och vidare: ”Det är dags för alliansen att släppa fram alla goda krafter inom
sjukvården.”
Det finns uppenbarligen en motsättning inom den styrande majoriteten om var gränserna för
privatisering ska gå. Men kanske mest anmärkningsvärt verkar det också finnas en skillnad i
synen på vilka de ”goda krafterna” är inom vården. Uppenbarligen menar den moderata
gruppledaren i landstinget att ett bevarande av offentligt driven vård är ett hinder för ”de goda
krafterna”. Det är i så fall en anmärkningsvärd synpunkt.
I valrörelsen gav förespråkare för alliansen tydliga besked om att privatiseringar av sjukhusen
inte står på agendan. Idag tycks detta vara glömt och ett besked som gruppledaren för det
största partiet i landstingsmajoriteten inte förstår. Beskeden är otydliga till både länsinvånare
och personal.
Det kan vara av betydelse för kommande år att få ett besked om majoritetens syn på vilka de
”goda krafterna” är inom vården och därtill om de offentligt drivna verk-samheterna göre sig
besvär att delta i kommande upphandlingar och avtalsför-handlingar. Frågan är förstås viktig
för både sjukhusvården och närsjukvården.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt landstingsråd:
− Är den landstingsdrivna vården en viktig del av de ”goda krafter” som i framtiden ska
vara med att utveckla vården?
− Kommer en privat vårdgivare att kunna utmanas, med den kommande utmaningsrätten?
− Kommer en offentlig vårdgivare att kunna vara utmanare?
− Anser landstingsrådet att även offentligt driven vård kan vara konkurrenskraftig, och
alltså vara med att utveckla kvalitet inom sjukvården?
Stockholm den 7 juni 2007
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