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Interpellation av Dag Larsson (s) om
remisscirkusen inom somatisk specialistvård
Under januari månad har rapporterna om missförhållanden i vården kommit slag i
slag. Mest flagrant var nyheten om att sjukhusen, med åberopande av flerårsavtalen,
vägrade ta emot nya remisser. Knappt hade flerårsavtalen med SöS, KS och DS
skrivits på och bläcket torkat förrän det verkade som att sjukhusen spelade fia med
knuff med patienterna.
Förlorare är patienten, men även personalen inom primärvården drabbas. Köerna till
specialistvården har lett till att primärvården ålagts allt större utredningsarbete innan
en patient tas emot av specialistvården. Från primärvårdsläkare hör vi att
specialisterna alltmer beordrar primärvården att stå för förberedande undersökningar
innan de tittar på patienten. Då bland annat olika typer av röntgenundersökningar
ofta erbjuds vid sjukhusen kan detta stöta på patrull eftersom även dessa enheter ser
risker med flerårsavtalen.
Revisorerna larmar om riskerna med de nya flerårsavtalen eftersom
specialistmottagningen riskerar att blir ”hårdare” i sin bedömning av inkommande
remisser och att det därmed finns risk att patienten hamnar i ett ”ingenmansland”
mellan primärvården och specialistvården. Denna risk anses vara särskilt stor inom
de områden som saknar tydliga och allmänt vedertagna indikationer för när patienten
ska tas över av specialister.
Mitt i allt detta riskerar dessutom vårdgarantin att urholkas eftersom företrädare för
majoriteten ger luddiga svar om huruvida vårdgarantin är en leveransgaranti eller ej.
Med anledning av ovanstående frågar jag ansvarigt landstingsråd:
1. Tänker du vidta åtgärder för att underlätta för primärvården att få
specialistvården att ta hand om deras patienter?
2. Vilka åtgärder avser du att vidta för att eliminera det ingenmansland mellan
primärvård och specialistvård som riskerar att uppstå med anledning av
flerårsavtalen?
3. Vilken är din syn på vårdgarantin, är det en leveransgaranti?
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4. På vilket sätt tänker du följa upp effekterna av det ändrade
vårdgarantiansvaret?

Stockholm den 5 februari

Dag Larsson (s)

