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Månadsbokslut för oktober 2010 samt prognos för helåret 2010 för Stockholms
läns landsting
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att uppdra till landstingsstyrelsen att gemensamt utarbeta ett långsiktigt program för
utveckling, finansiering och effektivisering

att uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden att åtgärda den bristfälliga och felaktiga
redovisningen av antalet patienter som väntat längre än vårdgarantin
att Vårdval Stockholm snarast utvärderas med kvalitetsparametrar som mäter
insatsernas resultat
att en rapport om kvalitet och vårdplatser inom akutsjukvården snarast föreläggs
landstingsstyrelsen
att därmed fastställa månadsbokslut för oktober 2010 samt prognos för helåret 2010 för
Stockholms läns landsting.
Det prognostiserade resultatet för året är 1 181 mkr. Orsaken är huvudsakligen samt
lägre kapitalkostnader. Detta tyder på en alltför stor återhållsamhet när det gäller att
driva verksamheten. Ett sådant resultat, vilket var känt redan tidigare, borde ha föranlett
majoriteten att tidigare ha övervägt ombudgetering av vissa verksamheter.
Angående Vårdvalet, som kommenteras i lrb-skrivelsen, är det riktigt att det
finns ett antal resultat som verkar positiva. Men ännu saknas dock
kvalitetsparametrar. Det är viktigt att snarast komplettera de uppföljningar som
gjorts hittills med bedömningar av kvaliteten på den vård som erbjudits och om
vårdens tillgänglighet har fördelats efter behov på ett rättvist sätt. Särskilt viktigt
är att kunna bedöma innehåll och kvalitet i de fall där antalet besök har ökat
kraftigt. Likaså behöver uppnått medicinskt resultat granskas särskilt hos patienter
med vårdtunga diagnoser i de områden som fått större andel av de ökade besöken
än invånare i andra områden.
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Det är även en stor brist att ersättningssystemets effekter på registreringsbeteende
inom husläkarverksamheten ännu ej har belysts. Innan ovan nämnda
kompletteringar är gjorda är det inte möjligt att värdera vårdvalets totala effekter.
Regeringens kömiljard har uppdagats vara en bluff. De påstådda positiva effekterna är
endast en följd av ett nytt sätt att rapportera in väntetider. Trots detta faktum kan vi nu
konstatera att villkoren för kömiljarden inte uppfylls av Stockholms läns landsting
kvartal två till fyra. Majoriteten hade förutsatt i sin budget att de skulle uppfylla
villkoren för kömiljarden.
Antalet vårdtillfällen ökar. Det ställer mycket stora krav på vårdplatser. Rapporter om
överbeläggningar på sjukhusen och placeringar av patienter på avdelningar där
expertkunskaper för den aktuella diagnosen saknas innebär medicinska risker.
Kvaliteten på vården såväl som personalens möjlighet att svara upp mot kraven
undergrävs på detta sätt.
En rapport om akutsjukvården och behovet av slutenvårdsplatser bör ges till
landstingsstyrelsen snarast.
Att SL fortsätter att tappa marknadsandelar till bilen är inte acceptabelt. Majoriteten
saknar budgetmedel och strategier för att klara av att öka kollektivtrafiken efter
behovet. MTRs övertagande av tunnelbanetrafiken för ett år sedan skulle innebära
bättre punktlighet, bättre tillförlitlighet och högre service. Det har varit ett svajigt år där
stora brister visat sig på i stort sett alla områden. Kontraktet för att köra
tunnelbanetrafiken i Stockholm gäller under många år. Nu är det hög tid att MTR börjar
leva upp till de höga kvalitetskrav de utlovat.
Färdtjänsten börjar också tappa i kvalitet då många hämtningar nu sker för sent, under
målvärdet för 2010. Det är oacceptabelt för alla de personer med
funktionsnedsättningar som är helt beroende av Färdtjänsten för att klara sin vardag.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att för att säkra en trygg utveckling för
stockholmarnas sjukvård och kollektivtrafik borde brett förankrade åtgärder vidtas som
säkrar finansieringen och utvecklingen på långs sikt av landstingets kärnverksamheter
som kollektivtrafik och hälso- och sjukvård.
Ett genomarbetat långsiktigt program för utveckling, finansiering och effektivisering
bör å det snaraste utarbetas av landstingsstyrelsen.
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