MMS – nedläggning av vårdval
Ordförande, ledamöter, åhörare och media.
Idag kommer det första vårdvalet att rivas upp, nämligen MMS, multimodal
smärtbehandling.
Till alla er som någon gång funderat på om det verkligen gör någon skillnad
vilket styre man har i regionen så får ni idag ett tydligt kvitto på att det gör
skillnad.
Till alla er som tagit valfriheten för given. Detta händer när man tar valfriheten
för given. Vi ser det både här i regionen, vi ser det nationellt med Reepaluutredningen, vinstförbud, politisk klåfingrighet.
Vi moderater och hela Alliansen – vi står upp för vårdvalen. Vi införde
föregående två mandatperioder 13 vårdval, vi gav alltså mer makt till
patienterna. Och nu – nu backar vi bandet.
Ärendet om att riva upp MMS var uppe här i RF den 20 juni och jag citerade då
Lisa Nilssons ”Ett långsamt farväl”. För det är precis vad hela den här
mandatperioden har inneburit för valfriheten och patientmakten – ett långsamt
farväl. I område efter område har rödgröna styret rivit upp välfungerande
verksamhet i privat regi för att driva vården inom offentlig regi. Kardiologin i
Helsingborg, ryggkirurgin i Ängelholm mm. ”Så ge mig inga skäl, för vad vi än
kallar det, så är det bara ett långsamt farväl.”
Jag vill poängtera två saker. Vårdvalet rivs upp av rödgröna på grund av att man
säger att man saknar kostnadskontroll och att östra Skåne saknar MMSmottagning.
Då bör man komma ihåg att S och MP har gjort försämringar i MMS-vårdvalet i
två steg. Först sänkte man ersättningen med 25 %, sedan kortade man
uppsägningstiderna från 12 månader till 6 månader. Vad gäller
kostnadskontrollen så gick kostnaderna efter sänkningen ner från 69 miljoner
2015 till 60 miljoner 2016. Prognosen för 2017 är 36 miljoner och upphandlingen
kostar 50 miljoner.
Jag vill att alla patienter ska få mer valfrihet, mer patientmakt. Det vill jag även
att patienter med långvarig och svår smärta ska få.

Som jag sa i juni, kalla saker för vad det är. ”För vad vi än kallar det, så är det
bara ett långsamt farväl.” Jag yrkar avslag till ärendet.
Tack.
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