Stockholms läns landsting

MOTION
2007-05-10

Motion av Dag Larsson (s) om inrättande av patientblogg på nätet
Att fritt få välja sin läkare borde vara en självklarhet inom vården. Sedan flera år finns politiska
beslut om att valfrihet ska råda. Men tyvärr har det varit svårt att få genomslag för det i vårdens
praktiska vardag. Massor med insatser har gjorts.
Mycket talar för att det inte blir rejält tryck bakom kravet på valfrihet förrän det blir tydligt med
vad som händer med de vårdcentraler som inte motsvarar befolkningens förväntningar. Patientens
ställning måste stärkas. Precis som alla nu för tiden bloggar om stort och smått så borde alla
patienter i Stockholms län ges möjlighet att lämna sina synpunkter om vården på nätet. Vilket
bemötande man fick, om var vården bra, hur tillgängligheten var. Och framför allt, om man vill
rekommendera vårdcentralen till sina arbetskamrater eller granne.
Vårdens resultat måste bli offentliga. Synpunkter på vården borde ut på nätet. Patientens åsikt och
fria val är viktiga delar om vi ska kunna tala om en hälso- och sjukvård i världsklass. Feedback
behövs och ska välkomnas. Det kan ju handla såväl om möjligheten att dela ut ”dagens ros” till
någon som gjort något bra. En del kanske hellre vill dela ut ”dagens tistel” för att visa på hur man
upplever att man blivit bemött.
Om det fria vårdvalet ska bli reellt så måste vi bygga ut system som utgår ifrån patientens perspektiv. Inte bara vårdgivarnas Frågan om hur patienter och medborgare på ett enkelt sätt ska kunna
ta till sig och förmedla information om olika vårdgivares kvalitet borde tillmätas den allra största
betydelse.
www.vardguiden finns redan idag på nätet. Vi tycker att det är hög tid att där öppna upp för en
websida där patienternas åsikter kommer fram. Metoden testas sedan en tid i England. På motsvarande sätt som vi använder patientenkäter för att testa människors syn på vården så borde
Internet kunna användas för inrättande av en patientblogg.
Med anledning av ovanstående föreslår jag landstingsfullmäktige besluta
att inrätta en patientblogg på nätet
att uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att omgående starta planeringen av patientblogg via
exempelvis vårdguiden.se
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