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Svar på interpellation 2010:25 av Håkan Jörnehed (V) om
åtgärder mot privata vårdgivares fuskande
Håkan Jörnehed (V) har ställt följande:
1. Vilka konkreta åtgärder avser du vidta omedelbart för att få stopp det utbredda
fuskandet och förskingringen av skattebetalarnas pengar?
2. Kommer du omedelbart öka de ekonomiska anslagen till hälso- och
sjukvårdsnämndens förvaltning för att kunna öka och förbättra kontrollen?
3. Är du beredd att ta initiativ till en etikutbildning för privata vårdgivare t. ex
tillsammans med branschen och Vårdföretagarna?

Som svar vill jag anföra följande:

På Hälso- och sjukvårdsnämnden den 25 maj informerades nämndens ledamöter
om arbetet med att utveckla uppföljningen av hälso- och sjukvården. Alla partier
är representerade i nämnden och informationen går också till partikanslierna. I
underlaget som ledamöterna fick del av beskrivs både vad som har gjorts och vad
som planeras för att ytterligare förbättra uppföljningen.
Stockholms läns landsting (SLL) har aldrig haft en bättre uppföljning och kontroll
av skattebetalarnas pengar, mycket tack vare Vårdval Stockholm, än vad vi har
idag. Men så länge det sker misstag vid faktureringen, fusk eller ens blotta
misstanken om fusk måste landstinget utveckla och förbättra uppföljningen
ytterligare.
Hälso- och sjukvårdsdirektören har av mig som ordförande i Hälso- och
sjukvårdsnämnden fått i uppdrag att tillsätta en expertgrupp, bestående av olika
branschföreträdare, som ska bistå i arbetet med granskning och uppföljning.
Expertgruppen ska bidra med exempelvis kompetens och nya infallssvinklar på
hur uppföljningen fortsatt ska utvecklas. Såväl utbildning som ändrade
administrativa rutiner och andra åtgärder kan naturligtvis bli aktuella.
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Alliansen har under den här mandatperioden tillfört sjukvården i Stockholm mer
resurser än vad vänsterpartierna någonsin har gjort. Granskningen och
uppföljningen av sjukvården har under de senaste åren förstärkts. Resurser har
successivt tillförts och omfördelats till uppföljningsarbete på HSN- förvaltningen.
Skattebetalarnas pengar ska gå till sjukvård och användas enligt reglerna och på
ett ärligt sätt. Det gäller såväl landstingsdriven verksamhet som entreprenaddriven
vård. Allt annat är oacceptabelt.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Stockholm den 1 juni 2010

Filippa Reinfeldt

