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Interpellation av Tove Sander (s) om tillgången på barnläkare vid
införande av fri etablering
Enligt den borgerliga majoritetens beslut ska ett länsövergripande patientvalssystem med aktiv
listning och fri etablering införas from den första januari 2008. Det ska enligt formuleringarna i
budgeten innebära att alla invånare får en reell möjlighet att aktivt välja sin doktor. Den fria
etableringen ska införas för allmänläkare/vårdteam, geriatriker och barnläkare.

Enligt aktuella siffror råder det idag balans i efterfrågan och utbud för alla tre specialiteterna.
Förväntade pensionsavgångar jämte antalet läkare i utbildning synes vara väl i nivå för dagens
behov och aktuella uppdrag. Men som alltid med personalförsörjning så kan mycket hända.
Dessutom ser vi redan idag exempel både inom geriatriken och barnsjukvården på uppdämda
behov och diskussioner om vidgade uppdrag i framtiden.
En genomtänkt strategi för personalförsörjning inom alla delar av vården behövs alltid. Men
med tanke på hur behoven i länet ser ut idag och kommer att se ut framledes känns det extra
angeläget att fundera över tillgången till barnläkare. Särskilt som det system med fri etablering
som majoriteten planerar att införa riskerar att försämra situationen.
I synnerhet för barnläkare kan man tänka sig att det kan uppstå en efterfrågan som leder till
läkarbrist i delar av länet. Fri etablering för barnläkare kombinerat med en bristsituation skulle
kunna leda till att de svårt sjuka barnen får sämre tillgång till vård. De förändringar som landstingets beställare, d.v.s. Hälso- och sjukvårdsnämnden, fått i uppdrag att genomföra framkallar
onekligen viss oro.
Med anledning av ovanstående frågar jag sjukvårdslandstingsrådet:
• Utifrån ett beställarperspektiv, hur ser landstingsrådet på riskerna med ett införande av
fri etablering för barnläkare?
• Vilka åtgärder planeras för att säkra tillgången till barnläkare över länet?
• Instämmer landstingsrådet i behovet av att ha en planering för att säkerställa försörjningen av tillräckligt antal barnläkare?
Stockholm den 12 april 2007

Tove Sander (s)
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