MOTION
Alla måste hjälpa till vid kris
Pandemin lär oss mycket av vad som fungerar bra och mindre bra i vårt hälso- och sjukvårdssystem. Mycket
bra har hänt under covid-19 pandemin. Många nya samarbeten har etablerats i vården och stuprör mellan
verksamheter har rivits. Man har kunnat fokusera på det viktiga: att hjälpa svårt sjuka patienter. Detta är en
av de viktiga lärdomarna att ta med sig framöver, men annat behöver förändras och förstärkas. På detta sätt
är det viktigt att använda erfarenheterna från pandemin till att stärka sjukvårdens förutsättningar att klara
framtida kriser.
I ett sjukvårdssystem med vårdval och privata vårdgivare är regleringen av deras förmåga att hjälpa till och
styra om sina resurser en viktig fråga. Runt om i landet har en del vårdgivare frivilligt lagt sina egna
verksamheter på is för att istället friställa personal till akutsjukhusen. Men andra har inte gjort så. I tider av
kris är det inte rimligt att offentligt finansierad privat vård kan välja. Detta behöver regleras för att samhällets
totala sjukvårdskapacitet ska kunna användas.
Behovet av tydligare avtalsskrivningar på detta område, än de som finns idag i Region Skånes avtal och
regler kring höjd beredskap och krig är uppenbara. Katastrofklausuler och andra regleringar som styr hur
vården som helhet kan behöva agera i tider av kris behöver föras in i villkoren i Region Skåne också, precis
som det gör i andra regioner. Detta är viktigt för att vi som samhälle ska kunna tillgodose människors behov
av vård. Detta kan inte vara valfritt för vissa.

Vänsterpartiet yrkar därför:


Regionfullmäktige beslutar att i underlag och avtal med privata vårdgivare skriver in en skyldighet att
vid kris, allvarlig händelse eller katastrof; kompetens- och materialinventera sina verksamheter och
ställa personal, nödvändiga läkemedel och sjukvårdsutrustning till regionens förfogande.
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