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Landstingsstyrelsen, ärende 15

Särskilt uttalande om Slutrapport Projekt Företagande
Landstingsfullmäktige inrättade i maj 2011 en styrgrupp för förbättrat företagsklimat
i Stockholms läns landsting för mandatperioden 2010-2014. Många av de slutsatser
som nu presenteras i projektets slutrapport är bra och bidrar till en diskussion om hur
vi skapar förutsättningar för en bättre och mer innovativ sjukvård för våra gemensamma skattepengar. Vi är också glada att se att projektets aktiviteter har uppfattats
som positiva, från såväl vårdföretagare som tjänstemän inom landstinget.
Men rapporten utgår från en felaktig syn på sjukvårdens och landstingets syfte. Sjukvårdens mål är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Företagande och företagsklimat är ett medel för att nå det målet, och de privata vårdgivare som verkar inom SLL är viktiga för Stockholms sjukvård. Men för oss måste
patienterna och medborgarna alltid komma i första rummet.
Som nämnts ovan är många av rapportens förslag bra, men vi löser inte sjukvårdens
framtidsutmaningar med fler vårdval och privatiseringar. Det krävs en förståelse för
hur sjukvården fungerar, en tilltro till vårdprofessionernas möjlighet att utveckla
verksamheten utan detaljstyrning uppifrån och ett tydligt fokus på patienten och
medborgaren. Sjukvården måste utgå från principer om stärkt patientmakt, reell valfrihet och forskning och utbildningsfrågor, inte en ideologisk låsning om att vårdval
alltid är bra eller att företagens bästa går före patienternas rätt till en god sjukvård.
Vi instämmer i att införandet av vårdval i vissa fall varit bra. Men tyvärr har majoritetens ensidiga fokus vid privatiseringar och privata utförare lett till att flera vårdval
hastats fram på ett ogenomtänkt vis, istället för att föregås av en grundlig genomgång
av om och hur de bör utformas.
Istället för att leda till valfrihet för patienterna och en mångfald av utövare har Alliansens vårdvalspolitik lett till en toppstyrd detaljreglering. Istället för att ge olika
vårdgivare möjlighet att testa nya metoder och arbetsätt tvingas nu alla in i samma
detaljerade mall och patientens reella val begränsas avsevärt. Även mångfalden i
ägarformer minskar då systemet leder till att ideella aktörer får svårare att etablera
sig.
Detaljregleringen har också lett till en snabbt växande administrativ börda för läkarna
och vårdpersonalen, utan att det går att se några kvalitetsförbättringar, samtidigt som
den kväver vårdgivarnas möjligheter att arbeta med innovation och utveckling.
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Vi är också kritiska till att samarbetet med patienterna, exempelvis genom patientföreningarna, varit bristfällit i arbetet med rapporten.

