Stockholms läns landsting

INTERPELLATION
2008-02-07

Interpellation av Dag Larsson (s) om vårdval med förhinder
Från 1 januari 2008 sägs valfrihet gälla i Stockholms läns landsting. Befolkningen ska kunna välja
doktor och vårdcentral fritt. Det verkar trots det finnas otydligheter i vårdens tillämpning av
reglerna. Både patienter som önskar lista sig på en vårdcentral och patienter som väljer att inte lista
sig tycks stöta på bekymmer.
Landstingets egen Vårdguide ger patienten information om Vårdval Stockholm. Man får bland
annat veta att det råder full valfrihet. Så var det inte för Anna Ekhagen, trebarns-mamma från
Södertälje. Nyligen berättade medierna om hennes upplevelse av valfriheten efter att ha nekats
välja en välrenomerad vårdcentral i Äppelviken. Så långt visade sig valfriheten inte sträcka sig.
Den som valt att inte lista sig får också tydliga svar på Vårdguiden. ”Om du inte har valt en
husläkare eller mottagning kan du vända dig till vilken husläkarmottagning som helst i länet.”
Enligt regelboken, som är det styrdokument som vårdgivarna har accepterat och förbundit sig att
arbeta efter, tillhör en olistad patient ”målgrupp 1”. För dem ska vårduppdraget gälla på samtliga
punkter.
Tar man del av regler för bl.a. Huddinge vårdcentral och Din vårdcentral Bagarmossen som finns
på mottagningarnas hemsidor, får man veta att man inte är välkommen om man inte listat sig, med
några undantag av akut art.
Valfriheten som var så tydlig i retoriken från de styrande moderaterna och deras allierade verkar i
praktiken ha begränsats för invånarna i exempelvis Huddinge och Bagarmossen och för Anna
Ekhagen från Södertälje.
Med anledning av otydligheterna i tillämpningen av reglerna vill jag fråga sjukvårdsland-tingsrådet
Filippa Reinfeldt:
Vilket råd ger du en sjuk och vårdsökande invånare i vårt län som nekas att lista sig på den
vårdcentral man önskar?
Vilket råd ger du en sjuk och vårdsökande invånare i vårt län som valt att inte lista sig och som
trots regelboken nekas vård?
Stockholm den 7 februari 2008
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