PRESSMEDDELANDE
Vårdkollaps i Sorunda orsakad av bristande ledaregenskaper i landsting och verksamhet.
Vårdkollapsen i Sorunda där 5 400 innevånare har mist sin vårdcentral beror på en ledning som
saknar visioner, handlingskraft och skyller ifrån sig. Ledningen bör ta sitt ansvar och omedelbart
öppna Sorunda vårdcentral eller avgå!
Sorunda den 11 augusti 2004: sorunda.net (ett nätverk i Sorunda) meddelar idag sin
uppfattning att landstingsledning och verksamhetsledning bör ta sitt fulla ansvar för vårdkollapsen i
Sorunda. Ledningen bör ta sitt ansvar och öppna vårdcentralen samt rätta till brister i
organisationen. Alternativet är att avgå.
”Vårdkollapsen är ett faktum” säger Per Ranch, en av initiativtagarna till sorunda.net. ”Vi har fått
in mängder av skräckhistorier som man inte trodde hörde hemma i Sverige. Äldre som kommer
några minuter försent p.g.a. långa bussresor avvisas, föräldrar utan körkort får tillbringa bortåt en
timme på buss med febriga barn och gravida kvinnor får inte adekvat rådgivning när de ringer
sjukvården i Nynäshamn. Därtill är, sedan i början av sommaren, fästingvaccinet slut i en av landets
mest fästingdrabbade kommuner”.
Per Ranch fortsätter ”sorunda.net har skrivit ett öppet brev till de ansvariga i landstinget samt till
verksamhetsledningen. Resultatet är beklämmande. Man skyller ifrån sig med att ’det är omöjligt att
anställa’. Man är inte heller beredd att pröva andra former för verksamheten eller undersöka
orsaken till rekryteringsproblemen.”
”Ett komprometterande faktum är att de privata vårdgivarna Nynäs Vård AB och hälsocentralen
Akka i Västerhaninge inte har anställningsproblem. Ett annat faktum är att man endast har utlyst en
deltidstjänst i Sorunda när behovet är tre heltidstjänster – självklart vill ingen arbeta för tre och få
betalt för en deltid!”
”Att det skulle vara hopplöst att hitta kompetent personal till en kommun med hög livskvalitet i
form av natur och kultur är trams. Vi är övertygade om att problemet ligger i ledningen för
organisationen. Ingen vision, ingen handlingskraft och ’skylla ifrån sig’ mentalitet d.v.s. dåliga
ledaregenskaper är orsaken till anställningsproblemen” fortsätter Per Ranch.
”Ett annat argument som har framförts är att större enheter innebär bättre vård! Med denna logik
kan man lägga ned alla vårdinrättningar och ersätta dem med ett megasjukhus. Ett föråldrat
tankesätt där man aldrig varit patient själv. Små och nära vårdformer uppfattas som bättre av
patienter och läkare. Ett känt faktum som beslutsfattarna missat” avslutar Per Ranch.

Fakta: Sorunda är en del av Nynäshamns kommun ca 45 minuters bilresa söder om Stockholm.
Invånarantalet i Sorunda är 5 400. Sorunda vårdcentral stängdes den 18 juni 2004. Beslutet att
stänga vårdcentralen togs av socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister i Stockholm läns
landsting. Sorunda vårdcentral bemannades med en 80% läkartjänst. Normalt skall 5 400
innevånare ha tre 100% läkartjänster. De ansvariga politiker som vi refererar till är Kenneth
Sjökvist, Ordf Sjukvårdsberedning Sydost (s) och Inger Ros Sjukvårdslandstingsråd (s). Den
ansvarige verksamhetschefen för Nynäshamn som vi refererar till är Heléne Huvén. Skriftväxlingen i
sin helhet kan erhållas från sorunda.net. Oppositionspartierna har sagt sig vara beredda att leta
alternativ till nedläggningen.
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Sorunda.net är en opolitisk organisation som verkar för Sorunda. Sorunda.net arbetar för att:
1. utveckla Sorunda positivt, nu och i framtiden.
2. tillvarata Sorundas unika natur- och kulturvärden.
3. Sorunda ska ha bra skolor, vård, omsorg och ett tryggt boende för alla åldrar.
4. förbättra kommunikationerna med avseende på vägar och järnvägar.
5. höja säkerheten för oskyddade trafikanter som gående, cyklande och ridande.
6. att alla Sorundabor skall ha möjlighet till snabb elektronisk kommunikation.
7. minska pendlingen och arbete på hemorten genom nätverk av lokala företagare.
8. ungdomarna skall ha möjlighet att träffas och utvecklas på hemmaplan.
9. motverka klotter, vandalism och annat som förfular vårt vackra Sorunda.
10. samhällsfrågor drivs ur ett Sorundaperspektiv!
Mer information finns på www.sorunda.net. Kontakta gärna Luzzi Herzog, pressansvarig, för
mer material. Mobil: +46 (702) 01 95 30, epost: luzzi@sorunda.net.

www.sorunda.net

Av och för dig som bor i Sorunda!
sorunda.net – c/o Ristomta Gård – 148 97 Sorunda

