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Interpellation av Håkan Jörnehed om hur patienter påverkas när privata
specialistmottagningar inte förlänger avtalen med landstinget pga.
minskad ersättning.
I januari i år fattade hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om budget för 2015. Redan i mars 2015 kom
nytt beslut om revidering av nämndens budget. Det nya förslaget innehöll snabba och stora
besparingar som bland annat innebär att landstinget hädanefter kommer att ersätta vårdgivarna med 5
procent mindre än vad som föreslogs i januari.
På hälso- och sjukvårdsnämnden i mars yrkade Vänsterpartiet avslag till de föreslagna
besparingsåtgärderna med hänvisning till att vi saknar en konsekvensanalys av vad besparingarna
innebär för hälso- och sjukvården. Vårdvalen har visat sig kostnadsdrivande och där finns säkerligen
pengar att spara, men vi menade att nämnden behöver få ett tydligare beslutsunderlag att ta ställning
till. En generell sänkning av ersättningsnivåerna riskerar att förbise verksamheternas olika behov.
Nu ser vi vad denna reducerade budget innebär, och konsekvenser av denna ryckighet för
specialisterna som verkar i vårdvalen. Tre av tio mottagningar inom vårdvalet har valt att inte förlänga
sina avtal med landstinget. Enligt vår information är det femton gynekologimottagningar, tre
neurologer, tio hudkliniker och tio öron-, näsa-, halskliniker. Patienterna kommer att drabbas av denna
radikala minskning av vårdutbudet i Stockholms län.
Inte sällan har Vänsterparitet diskussioner med alliansens företrädare om den hejdlösa privatiseringen
av vården som pågår i Stockholm. Oavsett synen på driftsform bör man dock som
befolkningsföreträdare ta ansvar för patienterna. Eftersom det borgerliga minoritetsstyret har byggt en
stor del av vårdutbudet på vinstdrivna aktörer, får de nu ta sitt ansvar så att inte patienterna drabbas när
många av företagen nu väljer att inte förlänga sina avtal.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till sjukvårdslandstingsrådet Anna
Starbrink (fp):
•

Kommer du att vidta några konkreta åtgärder för att minska konsekvenserna för de patienter
som nu drabbas när 53 av specialistmottagningarna säger upp sina avtal med landstinget?

•

När du nu ser konsekvenserna av den budget som togs i mars i hälso- och sjukvårdsnämnden,
där mycket vård läggs ner av olika vårdaktörer, är du fortfarande övertygad om att det var ett
riktigt budgetbeslut? Ångrar du inte att konsekvensanalys saknades i beslutsunderlaget?
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