Interpellation

Kan Region Västmanland garantera säkerheten för ögonpatienterna?
När privata uppdragsgivare tecknar avtal med Region Västmanland så finns det regelverk att förhålla
sig till. Hälso- och sjukvårdslagen är självskriven och beroende på uppdragets omfattning, så finns
säkert fler specificerade delar i avtalet att förhålla sig till.
I drygt 25 år har Ögonkliniken Dr Imrich Molnar AB haft avtal med Region Västmanland.
Ögonklinikens upptagningsområde omfattar drygt 40 000 patienter. Under åren har antalet patienter
på Ögonkliniken Dr Imrich Molnar AB kontinuerligt ökat. För ett år sedan bestämde sig Dr Imrich för
att han ville avsluta sin verksamhet och tog kontakt med region Västmanland under hösten 2017 för
att meddela detta
Verksamheten skulle fortsätta under hela 2019 och sedan avslutas. I mars 2018 meddelade han
Region Västmanland att han istället ville avsluta verksamheten den sista maj 2019. Således har Dr
Imrich förvarnat om sina avsikter i mycket god tid i förväg.
Tiden har gått och ögonkliniken på sjukhuset har trots lång framförhållning inte givit några ordentliga
besked till Dr Imrich Molnar om hur överlämnandet ska ske. I dagsläget kan man inte ge patienterna
besked om hur de ska få de viktiga uppföljningarna på sina ögonsjukdomar gjorda efter den sista maj
2019.
Varje dag måste man ge besked till kronikerna som behöver kontrolleras om kommande kontroller
ska ske på något annat sätt än i dag. Kallelselistorna är redan fyllda.
I dag går personalen hem med ont i magen för att de inte kan ge klara besked till sina patienter.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt regionråd:
Kan Region Västmanland garantera och upprätthålla den medicinska säkerheten för
ögonpatienterna?
Hur lång tid ska det behöva ta innan man kan hantera det faktum att privata Ögonkliniken Dr
Imrich Molnars verksamhet upphör?
Vem ansvarar för att information går ut till patienterna om var uppföljning ska ske?
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