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Ärende 7 Utredning VC Kirseberg 
 
Vänsterpartiet är starkt kritiska till hanteringen av vårdcentralen på Kirseberg. Kirseberg är ett stort 
område i Malmö med en ökande befolkning. I det läget väljer Socialdemokraterna och Miljöpartiet att 
stänga vårdcentralen istället för att satsa på en bra offentlig vårdcentral för alla invånare på Kirseberg. 
Det är djupt beklagligt.  
  
Kirsebergs vårdcentral har haft bekymmer under en längre tid. Vilka 2015 blev ännu värre genom 
beslutet att skära ner på personal för att klara sig inom den alltför snäva ramen för vårdvalet. I 
tidningarna har vi under åren kunnat läsa om dels en chef som uppmanade anställda att välja bort 
vårdtunga patienter och förra höstens mediala granskningar kring läkare som inte skött sig.  
  
Det har funnits många möjligheter för förvaltningen och för politikerna att satsa, utreda och stötta det 
positiva förändringsarbete som har gjorts på vårdcentralen och att få dit fastanställda läkare för att 
vända utvecklingen. Detta har inte gjorts. Istället har man valt att föreslå en avackreditering i ett 
underlag som lämnar mycket övrigt att önska.  
  
Det är ett svek mot invånarna på Kirseberg. Och det är ett svek mot personalen som arbetar på 
vårdcentralen. Vänsterpartiet vill hellre se att man satsar på att hitta nya lokaler till en ny vårdcentral, 
samlokaliserad med BVC. Det finns lokaler på Kirseberg och genom förstärkt stöd till 
förändringsarbete och verksamhetsutveckling så är vi övertygade om att det går att starta upp i nya 
lokaler och att kunna anställa läkare. Malmö är en spännande stad och Kirseberg ett speciellt område. 
Många unga läkare avslutar sin ST-tjänst framöver och det går att vända utvecklingen. 
  
I ärendet går det att läsa att det finns många andra vårdcentraler i området. Det är en sanning med 
modifikation. Alla i underlaget nämnda vårdcentraler ligger utanför Kirseberg och långt ifrån även om 
en liten privat vårdcentral kommer att starta. 
   
I de få utvärderingar som har gjorts av hur det obligatoriska vårdvalet inom primärvården har fallit ut i 
Sverige är en slutsats att trenden har varit att välbärgade och högutbildade delar av befolkningen 
besöker läkaren mer ofta än de grupper som skulle behöva vården. Detta är en kunskap som innebär att 
man borde satsa ännu hårdare och mer strategiskt i områden som t ex Kirseberg. Detta beslut är ett 
steg i helt fel riktning.  
  
Vänsterpartiet motsätter sig detta beslut och vill hellre se att man satsa på en nystart på Kirseberg i nya 
lokaler tillsammans med BVC i området.  
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