
Rädda	  sjukvården	  –	  ny	  politisk	  ledning	  
Krisen	  i	  den	  skånska	  sjukvården	  är	  ett	  faktum.	  Trots	  detta	  låtsas	  borgarna	  och	  
miljöpartiet	  i	  ledningen	  för	  Region	  Skåne	  alltjämt	  att	  det	  regnar,	  och	  skryter	  i	  media	  om	  
att	  Skåne	  har	  den	  lägsta	  landstingsskatten	  i	  Sverige.	  Frågan	  är	  till	  vilket	  pris?	  Misstänkta	  
dödsfall	  och	  rapporter	  om	  vanvård	  duggar	  tätt.	  
	  
I	  ett	  läge	  med	  akut	  kris	  i	  sjukvården	  har	  borgarna	  och	  miljöpartiet	  i	  ledningen	  för	  Region	  
Skåne	  beslutat	  att	  hundratals	  miljoner	  ytterligare	  ska	  skäras	  bort.	  Nedskärningarnas	  
utformning	  har	  lagts	  ut	  på	  konsulter	  så	  att	  politikerna	  slipper	  ansvar	  för	  hur	  
besparingarna	  slår.	  Nedskärningarna	  har	  också	  klätts	  i	  ideologiska	  beskrivningar	  om	  fria	  
vårdval	  och	  privatiseringar.	  Dessa	  nedskärningar	  banar	  väg	  för	  ytterligare	  utförsäljningar	  
och	  privatiseringar.	  
	  
En	  verksamhet	  som	  har	  lidit	  extra	  är	  kvinnovården	  i	  Skåne.	  Den	  grönblåa	  femklövern	  i	  
Region	  Skåne	  verkar	  närmast	  bedriva	  ett	  lågintensivt	  krig	  mot	  kvinnors	  rätt	  till	  vård.	  Den	  
senaste	  mandatperiodens	  nerskärningar	  inom	  sjukvården	  i	  Skåne	  visar	  med	  all	  önskvärd	  
tydlighet	  hur	  de	  nyliberala	  privatiseringarna	  slår	  både	  mot	  kvinnors	  rätt	  till	  jämställd	  och	  
rättvis	  vård	  och	  den	  omvända	  klasspolitik	  som	  privatiseringarna	  innebär.	  	  
	  
Sparbetingen	  har	  enbart	  inom	  förlossningsvården	  lett	  till	  att	  födande	  kvinnor	  får	  åka	  
hem,	  utföra	  mycket	  av	  förlossningsarbetet	  i	  väntrummet,	  skickas	  till	  andra	  sjukhus	  för	  
att	  föda,	  kvinnor	  hinner	  inte	  få	  bedövning	  som	  ett	  direkt	  resultat	  av	  dålig	  
personaltäthet,	  nyförlösta	  som	  får	  åka	  hem	  6	  timmar	  efter	  förlossning	  och	  de	  nyblivna	  
föräldrarna	  får	  sämre	  service	  genom	  stängningen	  av	  patienthotellet.	  Dessutom	  har	  
förlossningen	  på	  Malmö	  Kvinnoklinik	  stängt	  5	  rum	  till	  följd	  av	  besparingarna.	  Detta	  är	  
ett	  hårt	  slag	  mot	  den	  trygghet	  alla	  kvinnor	  har	  rätt	  att	  känna	  när	  man	  ska	  föda.	  
Möjligheten	  till	  trygghet	  ska	  inte	  vara	  avhängigt	  ens	  övriga	  resurser,	  som	  tillgången	  till	  
bil.	  Politiken	  slår	  neråt	  mot	  de	  kvinnor	  som	  redan	  har	  minst	  resurser.	  	  
	  
En	  av	  de	  första	  enheterna	  som	  drabbades	  av	  privatisering	  var	  den	  skånska	  
mödravården,	  som	  lades	  ut	  på	  LOV	  (lagen	  om	  valfrihet)	  och	  splittrade	  
mödrahälsovården	  organisatoriskt.	  Resultatet	  är	  bland	  annat	  att	  möjligheten	  till	  ett	  
systematiskt	  kvalitetshöjande	  arbete	  är	  borta.	  Tidigare	  byggdes	  stora	  databaser	  med	  
kunskap	  upp	  som	  gjorde	  att	  man	  kunde	  arbeta	  förebyggande	  och	  kompensatoriskt	  med	  
alla	  kvinnor	  som	  söker	  sig	  till	  mödravården.	  Detta	  arbete	  är	  nu	  omöjliggjort.	  Utan	  
kunskap	  om	  hur	  orättvisor	  och	  olikheter	  i	  vården	  slår	  mellan	  (och	  inom)	  könen,	  utifrån	  
klass	  och	  bakgrund	  förlorar	  vi	  möjligheten	  att	  politiskt	  förändra.	  	  
	  
Privatiseringar,	  utförsäljningar	  och	  nedskärningar	  är	  ett	  nyliberalt	  spel	  på	  liv	  och	  död.	  
Nedskärningarna	  inom	  Region	  Skåne	  har	  hittills	  lett	  till	  att	  fem	  dödsfall	  misstänks	  ha	  sin	  
grund	  i	  besparingar,	  överbeläggningar	  och	  personalbrist.	  Socialstyrelsen	  har	  kritiserat	  
sjukhuset	  hårt	  och	  har	  därför	  skärpt	  kontrollen	  på	  SUS.	  Den	  antifeministiska	  



privatiseringspolitiken	  som	  vi	  nu	  ser	  rullar	  tillbaka	  många	  av	  de	  historiska	  segrar	  
feminister	  och	  socialister	  har	  kunnat	  fira	  före	  oss.	  Det	  är	  nog	  nu!	  
	  
Till	  borgarna	  och	  miljöpartiet	  i	  ledningen	  för	  Region	  Skåne:	  Ni	  borde	  skämmas!	  
• Skånes	  sjukvård	  måste	  utvecklas,	  stoppa	  nedskärningarna	  
• Skånes	  sjukvård	  måste	  bli	  tillgänglig	  för	  alla,	  inte	  bara	  för	  de	  välbeställda	  
• Skånes	  sjukvård	  behöver	  mer	  resurser,	  bort	  ned	  vinster	  i	  vården	  

	  
Detta	  har	  borgarna	  och	  miljöpartiet	  i	  Region	  Skåne	  visat	  att	  de	  inte	  klarar	  av.	  Byt	  
politiker	  och	  byt	  politik.	  
	  
	  
Uttalande	  från	  Vänsterpartiet	  Malmös	  årsmöte	  130203	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


