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Utredningsbeslut avseende sjukvårdslokaler i Haninge
Miljöpartiet och Socialdemokraterna ställer sig positiva till att det finns
en vilja att stärka samverkan mellan kommun och landsting.
Förutsättningar för god samverkan kräver dock en tydlighet kring hur
samverkan ska gå till samt konkretisering av ansvarfördelning. I detta
ärende konstateras att fler vårdgivare bör etablera sig för att tillgodose
vårdbehovet i området, men hur det ska gå till är oklart.
Befolkningens behov bör alltid vara utgångspunkten för utvecklingen av
hälso- och sjukvården. Ärendet saknar dock en ordentlig behovsanalys.
Behovet av vårdplatser i framtiden är förvisso viktigt, men
befolkningens totala vårdbehov behöver tydliggöras för att skapa en bild
av vilken typ av vård, utöver geriatriska vårdplatser, som bör finnas i
området. Vi efterlyser därför en ordentlig behovsanalys. Utifrån en
behovsanalys är det sedan möjligt att tydliggöra vilken typ av vård som
bör etableras utifrån befolkningens faktiska behov.
Moderaternas etableringsfrihet innebär att landstinget inte kan
garantera att sjukvård finns där den behövs. Ärendet är tydligt med att
förutsättningen för att den beskrivna behövda vården ska etableras just i
Handen är att privata vårdutförare vill bedriva just denna vård i just
Handen. Landstinget kan inte garantera att den identifierade vården
faktiskt kommer att finnas i Handen. Ärendet ger också en fingervisning
av vilka problem som kommer uppstå när specialistvården ska flytta ut
från akutsjukhusen med etableringsfrihet som enda verktyg.
För oss är det centralt att specialistvården etableras där den behövs och
innebär nytta för patienterna. Ärendet Handen visar dock tydligt på
problematiken med etableringsfriheten där majoriteten helt frånsäger
sig ansvaret från att säkerställa vård efter behov till förmån för
företagens valfrihet.
Vår gemensamma kritik är att ärendet innehåller många önskningar och
förhoppningar men saknar politiskt ansvarstagande för att säkerställa
jämlik tillgång till sjukvård efter befolkningens behov. Ett
utredningsbeslut garanterar ingen specialistsjukvård på Moderaternas
vårdmarknad som ärendet så tydligt visar.

