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Yttrande över remissen Patientrörlighet i EU – förslag till ny
lag (Ds 2012:6)
Vänsterpartiet föreslår landstingsstyrelsen besluta
att

avge följande uttrande till Socialdepartementet

Redan i dag finns rätten att få vård i annat EU-land om man behöver det.
Detta förslag syftar inte till att ge en bättre jämlik och jämställd vård efter
behov utan syftar till att skapa en marknad för efterfrågestyrd vård.
Förslaget försämrar därmed möjligheterna att göra prioriteringar och styra
resurserna till dem med störst behov.
Svensk sjukvård håller hög standard, och Vänsterpartiet menar att
anledningarna står att finna i den solidariskt finansierade och demokratiskt
styrda hälso- och sjukvården samt den tydliga prioriteringen att ge vård efter
behov, inte efter plånbok. Det har skapat en ekonomiskt effektiv vård med
fokus på vårdutveckling, istället för på utbud och efterfrågan.
Förslaget till ny lag har vårdvalet som modell. En tydlig effekt av vårdvalet
är att det demokratiska inflytandet över den solidariskt finansierade vården
minskar samt försämrar möjligheterna att göra prioriteringar och styra
resurserna till dem med störst behov. Som alltid är Sverige mer än villig att
anpassa sin lagstiftning som går längre än EU kräver. Fler andra länder i
Europa, som Belgien och Spanien, har ställt sig betydligt mer kritiska.
Vänsterpartiet har redan tidigare lyft frågeställningar, som vi inte ser
besvarade i lagförslaget; hur vi ska förhålla oss till en betydligt liberalare
läkemedelsanvändning i en del andra länder, vad som händer när
vårdrelaterade infektioner eller skador uppstår,. vem har ansvar för
rehabilitering, vem betalar? Eller för att ta ett problem som vi brottas med
inom landstinget, hur ska journalhanteringen mellan länder handhas?
Vi instämmer i övrigt i landstingsrådsberedningens synpunkt att då
Försäkringskassa står för bedömningen bör staten bära kostnadsansvaret.
Annars får landstingen bara ytterligare en ny utgift som de inte själva har
rådighet över, liksom etableringsersättningarna för läkare och
sjukgymnaster samt rättspsykiatrin.

