Stockholms läns landsting

INTERPELLATION
2007-09-06

Interpellation av Dag Larsson (s) om de borgerligas syn på
befolkningsansvaret
”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.”
Så lyder portalparagrafen i hälso - och sjukvårdslagen. Där sägs också att den som har det största
behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.
Enligt samma lag ska landstinget planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens
behov av sådan vård. Denna planering avser även den hälso- och sjukvård som erbjuds av privata
och andra vårdgivare (§ 7).
När vårdvalet nu införs reser det ett antal frågor som har att vad som åvilar landstinget enligt hälsooch sjukvårdslagen. Den regelbok som ligger till grund för auktorisationen innehåller nämligen en
del förändringar som rubbar grunden för vårt sjukvårdssystem. Några exempel:
När patientpengen införs nästa år försvinner möjligheterna för vårdcentraler med befolkningsansvar
i särskilt tunga områden att få extra ersättning. Sedan tidigare har sådan ersättning betalts ut för att
ge vårdcentralerna möjligheter att bli attraktiva och exempelvis säkerställa tillgången till läkare.
Ofta har även den grundersättningen haft sin grund i möjligheterna att klara rekryteringen och möta
vårdbehovet i närområdet.
Områdesansvar för både vårdcentraler och BVC som tidigare utgjort ett samhälleligt skydd för den
enskilde avskaffas. Risken är uppenbar att enskilda människor därmed kommer att ramla mellan
stolarna. Även möjligheterna till samverkan riskerar att försvåras.
Med anledning av ovanstående frågar jag ansvarigt landstingsråd;
Hur ser majoriteten på det befolkningsansvar som enligt hälso- och sjukvårdslagen vilar på
landstinget?
•
•
•

Är det behoven som ska styra vilken vård som erbjuds?
Anser majoriteten att man har något ansvar för att styra sjukvårdens struktur/
vårdutbudsutvecklingen inom primärvården?
Avser majoriteten att göra någon särskild satsning på att följa upp utvecklingen av
vårdutbud och folkhälsa i de områden där möjligheterna att få socioekonomisk ersättning
respektive en högre grundersättning nu försvinner?
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