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Interpellation av Dag Larsson (S) om
sommarbemanningen i vården
Sommar och semestertider är en årlig utmaning för sjukvården i Stockholms län.
Trots alarmerande signaler redan i vintras om att akutsjukhusen hade stora problem
inför sommaren och trots återupprepade påtryckningar från oss i oppositionen om
att åtgärder måste sättas in, menar vi att den moderata landstingsledningen inte tog
några initiativ för att försöka mildra sommarens vårdkris.
Upprepade gånger har vi under sommaren nåtts av larmrapporter inom sjukvården
där alla talar sitt tydliga språk – det höga trycket på personalen och de ständigt
återkommande överbeläggningarna har skapat en situation inom sjukvården där
patientsäkerheten inte har kunnat garanteras.
Så sent som den 1 september presenterade DN siffror som återigen redovisade för
de brister som funnits under sommaren, även denna gång stod Karolinska sjukhuset i
Solna i centrum. DN:s granskning visade en mycket bekymmersam situation med
överbeläggningar och satellitpatienter under hela sommaren. När det var som alldra
värst så hade sjukhuset 78 överbeläggningar och 36 satellitpatienter. Det är den
högsta siffran sedan registreringarna påbörjades för ett par år sedan.
Vi Socialdemokrater ställde tidigt i våras frågor kring hur sommarens
bekymmersamma bemanningssituation skulle lösas. Svaren vi har fått har varit såväl
svävande som intetsägande. Detta trots att majoriteten haft tillgång till exakt samma
rapporter och granskningar som vi har. Och när Dagens Nyheter den 13 juli
avslöjade att överbeläggningarna på Stockholms sjukhus är värre än någonsin
insisterade det moderata landstingsrådet Lars-Joakim Lundquist på att: ”Den bild jag
har fått är att situationen är hanterbar och att patientsäkerheten inte är hotad.”
Gång på gång har det förmedlats motstridiga uppgifter om hur tillståndet på
Stockholms sjukhus sett ut under sommaren. Detta trots att den politiska majoriteten
har haft tillgång till samma information som vi.
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Med anledning av detta önskar jag fråga ansvarigt landstingsråd:
1. Vilka åtgärder vidtog du som högsta ansvarigt landstingsråd när uppgifterna
om den bekymmersamma sommarsituationen kom fram?
2. Upplever du att information om hur sommarens har avlöpt på sjukhusen är
samstämmig mellan sjukhusledningarna och personalen?
3. Känner du att sjukhusen har haft rätt förutsättningar att leverera den vård
med hög patientsäkerhet som vi har beställt?
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