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Om den ojämlika vården i Region Stockholm.
I den årliga hälso- och sjukvårdsbarometern från SKR sammanställs
medborgarnas syn på hälso- och sjukvården. När det gäller andelen som
uppfattar att vården ges på lika villkor ligger Region Stockholm i botten av
statistiken. Bara drygt hälften, 56 procent, svarar JA på frågan ” Uppfattar
du att vården ges på lika villkor, dvs. att behovet av vård avgör, inte något
annat?”
Hälsoklyftorna i Stockholmsregionen är idag stora. Vad du bor avgör vilka
möjligheter du har till ett gott och hälsosamt liv. Ett tydligt tecken på detta
är hur medellivslängden varierar mellan olika bostadsområden i länet. En
lågutbildad man i Vårby lever i genomsnitt 18 år kortare än en högutbildad
man i Danderyd. Kvinnor i Rinkeby drabbas dubbelt så ofta av hjärtinfarkt
som kvinnor i Vaxholm och lågutbildade kvinnor är den enda grupp vars
medellivslängd inte ökat de senaste åren. Det är inte konstigt att
stockholmarna tvivlar på om vården är jämlik.
Kostnadsutvecklingen för vårdvalen har vuxit explosionsartat till 2,4
miljarder kronor 2020, samtidigt som Vårdcentralerna får nöja sig med en
uppräkning på 180 miljoner kronor. Och givetvis ett utökat uppdrag, inte
minst i utsatta stadsdelar. Samtidigt har även Region Stockholm lägst antal
vårdcentraler per capita i hela landet. Trots detta råder i det närmaste ett
etableringsstopp för regiondrivna vårdcentraler, där ingen ny har öppnats
sedan 2009.
Det som skett är helt logiskt i ett sjukvårdssystem som i allt högre grad styrs
av marknaden. Region Stockholm har nu 39 olika vårdmarknader med fri
etableringsrätt, och fler under utredning. När marknaden ges fritt spelrum
väljer aktörer helt logiskt att etablera sig där köpkraften och efterfrågan är
som störst. Nya privatkliniker öppnar i Stockholms innerstad, vilket gör att
det finns mindre pengar kvar till vårdcentralerna i Tensta, Skärholmen och
Vårby. Parallellt med detta kommer husläkarjourer runt om i länet nu läggas
ner, vilket kommer skapa vita fläckar på vårdkartan i länet.
Med anledning av detta vill jag fråga regionrådet Anna Starbrink
Socialdemokraterna
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-

Hur ser regionrådet på det faktum att nästan hälften av alla
stockholmare inte anser att vård ges på lika villkor i Region
Stockholm?

-

Anser regionrådet att det finns någon koppling mellan denna
upplevda ojämlikhet och det faktum att regionen har lägst antal
vårdcentraler i landet per capita?

-

Hur menar regionrådet att nedläggningen av regionens
husläkarjourer kommer bidra till en jämlik tillgång till vård på
kvälls- och helgtid runt om i länet?

-

Ligger ett etableringsstopp bakom det faktum att inga vårdcentraler
drivna i egen regi har öppnats sedan 2009?
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