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Utredningsbeslut om sjukvårdslokaler i Haninge
Södra länet är underförsörjt med sjukvård. Hälso- och sjukvårdens
kostnader per person är högst i Stockholms stad och lägst i södra länet. Den
politiska ledningen i Nynäshamn har vid flera tillfällen lyft frågan om en
sammanhållen lösning för sjukvården, där bl.a. geriatrik och ambulanssjukvård ingår. Nynäshamn är en geografiskt stor glesbygdskommun med
skärgård, som behöver en riktad satsning för att få en väl fungerande vård
på rimligt avstånd. Vänsterpartiet har motionerat om att förutsättningarna
för ett närsjukhus i Nynäshamn i samverkan med Södertälje sjukhus ska
utredas. Vänsterpartiet menar därför att detta ska tas i beaktande vid en
utredning om sjukvårdslokaler i Haninge.
Vänsterpartiet är vidare kritiska till att denna utredning kommer att grunda
sig på en önskan och inte en faktisk karta att arbeta efter. Det står
uttryckligen i Hälso- och sjukvårdsförvaltningens underlag att det inte går
att lämna några garantier för vilken vård som kommer att etableras inom
vårdvalsområdena. Det står att det vore bra att i direkt anslutning till
geriatriken få dit diverse olika specialistvårdval, och att det finns goda
möjligheter för utveckling av närsjukvård enligt FHS om det är möjligt att
samla vården på en plats. Det nuvarande vårdvalet med fri etablering ger oss
önskningar och förhoppningar men inga möjligheter att planera framtidens
hälso- och sjukvård.
Vänsterpartiet ställde en enkel fråga vid fullmäktige den 18 mars om
alliansen har några strategier för hur specialistvårdens utflyttning från
akutsjukvården ska styras till närsjukhusen inom ramen för vårdval med fri
etablering. Svaret på den frågan framgick med all tydlighet i underlaget till
dagens ärende. Nej det finns det inte.
I planen för Framtidens Hälso- och sjukvård ska vård som inte behöver
akutsjukvårdens resurser flytta ut från akutsjukhusen till närsjukhus.
Vänsterpartiet anser att de stora akutsjukhusen ska ha huvudansvaret för den
utflyttade vården för att bäst upprätthålla sammanhållna vårdkedjor och för
att kunna styra vården dit där den behövs bäst.

