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Landstingsstyrelsen

Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 10/07 ökad mångfald och nya
driftsformer i hälso- sjukvården – lägesrapportering
Socialdemokraterna och vänsterpartiet föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt denna skrivelse.

Bristen på en korrekt hanteringsordning rörande avknoppningar och utmaningar är
anmärkningsvärd. Som framgår av landstingsstyrelsens protokoll vilar ansvaret för
detta på landstingsstyrelsens borgerliga majoritet.
Revisorerna bör särskilt notera att hela förfarandet med avknoppningar sannolikt är
olagligt. Stockholms stad har med anledning av det osäkra rättsläget omedelbart avbrutit alla avknoppningar. Inom Stockholms läns landsting har motsvarande beslut
inte initierats av ansvariga landstingsråd till landstingstyrelsen. Avknoppningarna
inom Stockholms läns landsting är för närvarande föremål för domstolsprövning. Vid
fällande dom har landstingsrevisorerna att granska ansvarsfrågan för de olagliga besluten.
Revisorernas iakttagelser av den bristfälliga analys, den korta förberedelsetid och det
begränsade förankringsarbetet rörande Vårdval Stockholm är närmast oundvikliga.
Vårdval Stockholm är ett hafsverk. De risker som följer av detta är, som revisorerna
påpekar, betydande.
Beträffande Vårdval Stockholms starkt negativa konsekvenser i socioekonomiskt
utsatta områden bör landstingsrevisorerna notera den utvärdering som gjorts efter
revisionsrapportens färdigställande av Ernst&Young på Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag. I utvärderingen konstateras:
”Flera husläkarmottagningar i områden med högt socioekonomiskt index poängterar
att hantering av dagens arbetsbörda sker på bekostnad av utbildningstid och kunskapsöverföring mellan anställda. En risk för att den medicinska kvaliteten försämras
på sikt anses också kunna bli en följd av den höga arbetsbördan.” (Patientmixens
betydelse för husläkarmottagningar. Ernst&Young, 2008-06-26).
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Utvärderingen visar bland annat också att läkarna i områden med högt socioekonomiskt index tvingats ta emot 50 procent fler patienter per läkare än läkarna i områden
med lågt socioekonomiskt index.
Landstingsrevisorerna bör också lägga märke till att tjänsteutlåtandet i detta ärende
är daterat 2008-04-28 och alltså upprättat före Ernst&Youngs starkt kritiska utvärdering av Vårdval Stockholms negativa effekter på hälso- och sjukvården i socioekonomiskt utsatta områden. Tjänsteutlåtandets slutsatser i denna del är därmed kullkastade av en senare undersökning av faktiska förhållanden.
Landstingsrevisorerna bör vidare uppmärksamma att konstruktionen av Vårdval
Stockholm lett till att familjecentraler har lagts ned i bland annat Fittja, Alby och
Hallunda. Äldrevårdcentraler har lagt ner i Hökarängen och i Solna. Alla typer av
förebyggande insatser på både vårdcentraler, mödravårdcentraler och barnavårdcentraler har försämrats eller helt försvunnit. Risken är betydande att bristen på folkhälsoarbete i förlängningen kommer att leda till sämre hälsa och dyrare sjukvård för
skattebetalarna i Stockholms län.
Rapportens framförda farhåga om att undersköterskor i stor utsträckning kommer att
tvingas lämna sina arbeten har besannats. Både distriktssköterskor och undersköterskor har blivit olönsamma med gällande ersättningsmodell. Vårdval Stockholm har
utformats med en fokusering på läkarens roll som förbiser andra kompetenser.
Många framgångsrika vårdteam, med flera olika vårdkompetenser, har slagits sönder
– med starkt negativ effekt på vårdkvaliteten för den enskilde patienten.
Slutligen bör landstingsrevisorerna uppmärksamma att yttrande över denna revisorsrapport behandlas av landstingsstyrelsen först den 18 november 2008. Det är ett
halvår efter den av revisorsgruppen önskade svarstiden. Med tanke på att tjänsteutlåtandet är upprättat i april torde förklaringen till det oacceptabelt sena yttrandet enkom kunna sökas i indolens hos föredragande landstingsråd. Landstingsrevisorerna
bör inte acceptera att det granskade arbete som utförs på landstingsfullmäktiges uppdrag föranleder ett så förstrött intresse hos ansvariga landstingsråd.

