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Svar på interpellation 2010:1 av Ingela Nylund Watz (S) om
patientens rätt till vård i tid
Ingela Nylund Watz (S) har ställt följande frågor till mig om patientens rätt till
vård i tid:
1. Är det rätt att patienten ska bära ansvaret för att få vård inom ramen för Vårdgarantin?
2. Är det rätt att föra över 60 procent av alla väntande patienter till en vårdkö där de blir av
med sina patienträttigheter för att klara Kömiljarden?

Som svar vill jag anföra följande:
Inledningsvis vill jag tydliggöra att interpellantens påstående om att 60 procent av
patienterna flyttats från en kö till en annan inte är korrekt.
En av de största och viktigaste utmaningarna Alliansen stod inför efter att vi i
valet 2006 fått väljarnas förtroende att leda landstinget var att ta sig an den stora
vårdskuld som Socialdemokraterna arbetat upp under flera års tid. Andelen
patienter som väntat över 90 dagar på operation eller behandling låg under 2006
tidvis över 50 procent. Statistiken var dessutom opålitlig. Endast var tredje
vårdgivare rapporterade in sin köstatistik under delar av 2006.
Vi inom Alliansen har tagit tag i problemet och vi har genomfört rekordstora
satsningar för att öka tillgängligheten i sjukvården. I januari 2010 rapporterade
över 97 procent av alla vårdgivare och andelen patienter som hade väntat över 90
dagar på behandling hade minskat till 13 procent. Det är ett stort steg i rätt
riktning, men vi är inte nöjda med detta. Målet är en sjukvård helt utan köer.
Patienter som väntar frivilligt för att få träffa en särskild läkare eller för att få
opereras vid en viss klinik har alltid funnits. Skillnaden mot tidigare är att vi nu
vill att informationen redovisas offentligt. Andelen frivilligt väntande har
redovisats sedan januari 2008. I januari 2010 var det 17 procent av patienterna i
Stockholm som väntade på behandling och som angavs som frivilligt väntande. I
denna redovisning ingår även patienter med medicinskt orsakad väntan.
En särskild granskning som Sveriges Kommuner och Landsting genomförde
under hösten år 2009 visade att en stor del av patienterna som anges som frivilligt
väntande dessutom hade väntat kortare än 90 dagar. För att ytterligare förbättra
informationen kommer redovisningen att utvecklas och preciseras under 2010. I
gruppen frivilligt väntande ska patienter bara redovisas om de är medicinskt
färdigutredda och har väntat längre än 90 dagar.
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Vårdgarantin är en viktig trygghet för patienten. Varje vårdgivare är skyldig att
informera patienten om vårdgarantin och var vård kan erhållas med kort väntetid.
Det är mycket viktigt att kommunikationen mellan vårdgivare och patient
fungerar så att patienten kan göra ett medvetet val. Patienten kan alltid även
kontakta landstingets Vårdgarantikansliet för ytterligare hjälp till en snabbare
vård.
Det är också viktigt att de patienter som frivilligt väljer att vänta hos en läkare
eller vårdgivare även framöver får behålla den möjligheten. Kunskapen hos
invånare och patienter om deras rättigheter inom sjukvården är inte tillräckligt bra.
Därför kommer vi att fortsätta med informationsinsatser för att öka invånarnas
kunskaper om sjukvården och om patienternas rättigheter.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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