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2008-09-04

Interpellation av Dag Larsson (s) om de borgerligas bristande
intresse för vårdens innehåll
Införandet av Vårdval Stockholm har medfört att de uppdragsbeskrivningar som tidigare gällt för
husläkarmottagningar, mödravårdcentraler och barnavårdscentraler ersatts av en allmän regelbok
som gäller för alla. Tidigare skräddarsyddes vården mer eller mindre utifrån olika områdens behov.
Till exempel skrevs tilläggsavtal som anpassades till särskilda behov av förebyggande och friskvård
som fanns i ett område i södra Stockholm.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har till uppgift att planera hälso- och sjukvården ur ett övergripande
beställarperspektiv. Till stöd för hälso- och sjukvårdsnämnden finns tre sjukvårdsstyrelser som har
till uppgift att inom sitt geografiska område bereda uppdrag som läggs till grund för nämndens
beställningar och avtal. En annan uppgift för sjukvårdsstyrelserna är följa upp den samlade
sjukvårdsverksamheten utifrån ett medborgarperspektiv.
Husläkarmottagningarna, MVC och BVC är de vårdverksamheter som de flesta medborgare i länet
möter någon gång under året. Den verksamhet som bedrivs där har stor betydelse för hur folkhälsan
utvecklas. Innehållet i vården i dessa verksamheter måste därför ses som synnerligen viktiga att
följa upp och utveckla.
Innehållet i nuvarande regelböcker fastställdes i all hast under 2007. Arbetet med att revidera dessa
inför 2008 pågår nu. Information har lämnats vid ett kvällstillfälle men på intet sätt har en
systematisk och metodisk uppföljning av befolkningens behov, vårdens resultat och krav på
åtgärder kopplats till beställningen och innehållet i vården.

Mot bakgrund av ovanstående frågar jag ansvarigt landstingsråd;
• Vilka är skälen till att sjukvårdsstyrelser och sjukvårdsutskott inte ges en reell möjlighet att
påverka innehållet i vården inom sina respektive geografiska områden?
• Hur ska speciella behov inom olika områden uppmärksammas och åtgärdas inom
husläkarmottagningarnas, MVC och BVC:s verksamheter?
• På vilka sätt anser majoriteten att befolkningens behov ska få genomslag i beställningen av
vård i länets olika delar?
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