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Interpellation
Till beredningen för framtidens sjukvårds ordförande Ingrid Lennerwald

Dialogen om framtidens sjukvård
Den tystnadskultur som har präglat Region Skåne under många år måste brytas. Om det
råder det inget tvivel. Detta är ett arbete som kommer att ta tid och som kräver politisk
handling och initiativförmåga samt förändrat ledarskap i hela organisationen.
Vi står inför stora förändringar i den skånska sjukvården. Dialogen om dessa förändringar är
centrala för att bygga upp förtroendet mellan patienter, personal, tjänstepersoner och
politik. Det handlar delvis om fysiska sjukhusmiljöer men kanske i än högre grad om
sjukvårdens organisation och personalens förutsättningar att utföra sitt arbete.
Under det senaste åren har arbetet med de fysiska miljöerna kommit upp på den politiska
dagordningen på ett tydligt sätt. Det är bra. Däremot är arbetet med dialogen ut i
vårdorganisationen fortfarande eftersatt och har kantats av förändringsförslag och dokument
om framtiden som förvillar och sår misstro och osäkerhet. Ett exempel är de styrande
principer som diskuterats på SUS, där en märklig princip som personal skulle värdera
skickades ut. Principen vårdpersonalen skulle ta ställning till var om de uppfattade det som
bra eller dåligt att ”separera vården av de svårast sjuka äldre patienterna från den hög
teknologiska vården”.
Vänsterpartiet anser att det är nödvändigt att ta ett helhetsgrepp om frågan om framtidens
sjukvård och dialog, inflytande och förankring av dessa diskussioner och framtida beslut.
Öppenhet är viktigt i arbetet. Det har saknats under tidigare år.

Mina frågor till Ingrid Lennerwald är därför:

1. Hur avser du och den politiska ledningen i S och MP att arbeta med den breda
diskussion och dialog om framtidens sjukvård som är så nödvändig?
2. Hur avser du och den politiska ledningen i S och MP att sprida denna dialog till hela
den skånska sjukvården?
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