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Filippa Reinfeldt (M )

Svar på interpellation 2012:17 av Håkan Jörnehed (V)
angående sommarsituationen
Håkan Jörnehed (V) har ställt följande frågor till mig om
sommarsituationen på sjukhusen:
-

-

Vad tror du det beror på att det ges helt olika bilder av hur
sommaren fungerat?
Är du som ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden nöjd med
hur sommaren inom sjukvården i Stockholms läns landsting
förflutit?
Har du några förslag på hur man kan förbättra
sommarsituationen 2013 för sjukvården i Stockholm?

Som svar vill jag anföra följande:
Sommaren innebär varje år en utmaning för vården. Semestertider
innebär färre medarbetare på plats på sjukhusen för att möta
sommarsäsongens behov av vård. Inför sommaren 2012 gjordes därför
en rad insatser för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en god
sommarsituation både för vårdens medarbetare och för Stockholms
patienter. Bland annat riktades akutsjukhusens fokus på den akuta
vården, geriatriska mottagningar fick utökat antal platser och det
geografiska områdesansvaret för geriatriken togs bort för att underlätta
flödet av patienter.
Varje sommar ökar väntetiderna till besök och behandling inom vården
på grund av lägre bemanning på sjukhusen under semestertider. I år
förbättrades väntetiderna för både besök till specialist och behandling
jämfört med sommaren 2011, vilket innebär att en större andel av
Stockholms patienter fick vård inom vårdgarantins gräns i år jämfört
med förra året.
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Stockholms läns landsting ansvarar för hälso- och sjukvård för 2,1
miljoner Stockholmare och inom vården arbetar över 40 000
medarbetare. Det är naturligt att alla inte har precis samma
utgångspunkt och uppfattning om situationen inom vården, även om det
är av största vikt att medarbetarna i vården ges bästa möjliga
förutsättningar för att ge god vård åt Stockholms patienter.
Det finns mycket att vara nöjd med gällande sommarsituationen, andra
delar behöver förbättras. Den geriatriska vården och hemsjukvården har
tack vare goda förberedelser fungerat mycket väl. Vårdens medarbetare
har med stort engagemang och hög kompetens gjort en stor insats för att
se till att länets patienter får god vård trots en ansträngd situation. Att
sjukhusen har samarbetat med varandra och att kontinuerliga
avstämningsmöten hållits har bidragit till en god överblick. Däremot
går det inte att vara nöjd med att möjligheten till överbeläggningar
använts i så stor utsträckning.
Framgångsrika insatser att ta med till framtida somrar är bland annat
chefsläkarnas kontinuerliga avstämningar, utökning av geriatrik och
rehabilitering, fokus på akut omhändertagande på sjukhusen och öppen
och kontinuerlig presentation av sommarsituationen på sll.se.
Informationen om sommarsituationen har i år har aldrig varit mer
omfattande och noggrann. Chefsläkare eller tf chefsläkare har löpande
rapporterat och presenterat läget på sll.se varje vecka under hela
sommaren. Den typen av öppenhet och noga uppföljning av
sommarsituationen är någonting bra som vi ska fortsätta med framöver.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Stockholm den 16 oktober 2012

Filippa Reinfeldt

