8 april 2008
Motion av Håkan Jörnehed m.fl. (v) om att utreda huruvida vårdgarantin
har en baksida
Införandet av vårdgarantin har fungerat bra i stora delar. Vård i rätt tid är en viktig del av vård
efter behov, och delar av vården har behövt förbättra sina inre processer och bättre se
medborgarna och patienterna. Men varje fråga som prioriteras leder till att något annat
nedprioriteras. Det finns en viss risk för att patienter med lägre prioritet får vård före patienter
med större behov. Därför är det viktigt att bredda fokus inom hälso- och sjukvården till att
uppmärksamma det som möjligen prioriteras bort genom vårdgarantiarbetet.
Från sjukvårdspersonal, patientorganisationer och forskarhåll har vi hört varningar om att
vårdgarantin har en baksida. Att ensidigt hävda 90 dagar för nästan alla grupper är inte vård
efter behov. I Socialstyrelsens rapport varnas det i ganska starka ordalag för undanträngning
och andra debattörer har pekat på ytterligare problem som vårdgarantin kan ha skapat:
•
•
•

•
•
•

Garantitiden på 90 dagar riskerar att leda till att kötiden går före vårdbehovet.
Utredningstider riskerar att förlängas till följd av fokus på nybesök och behandling.
Kvantifierbara åtgärder och snabba behandlingar kan komma att prioriteras, medan
patienter med kroniska sjukdomar eller behov av återbesök och rehabilitering riskerar
att prioriteras ner. Denna sista undanträngning gäller både inom primärvård och
sjukhusvård. Det handlar om stora grupper av äldre och multisjuka som enligt de
nationella riktlinjerna har hög prioritet.
Fokus på produktivitet och korta vårdtider för att klara vårdgarantin riskerar att leda
till att omvårdnaden blir lidande genom överbeläggningar och stress.
Fokus på genomströmning riskerar att leda till att patienter skrivs ut för tidigt, så att
den kommunala hemsjukvården inte kan ta hand om dem, vilket ökar risken för
återinskrivningar.
Felprioritering genom att de som aktivt söker sig till andra vårdgivare får snabbare
vård.

Ovanstående är viktigt att ta i beaktande när vi talar om vårdens kvalitet och vård efter behov.

Förslag till beslut
Vänsterpartiet föreslår landstingsfullmäktige besluta

att Landstingsstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Hälso- och sjukvårdsnämnden göra
en genomgripande kartläggning och analys av konflikten mellan vård efter behov och
vårdgarantin i enlighet med ovanstående formuleringar, i syfte att säkerställa en vård efter
behov
att Landstingsstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med Hälso- och sjukvårdsnämnden,
primärvården, sjukhusen och kommunerna göra en översyn av hur det fungerar med
utskrivningar och ansvaret mellan kommunal och landstingssjukvård?
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