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Landstingsstyrelsen, ärende 9

Resultatrapport för november 2010 för Stockholms läns landsting
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslår landstingsstyrelsen
besluta
att uppdra till Arbetsutskottet att utarbeta ett långsiktigt program för utveckling, finansiering och effektivisering
att uppdra till Arbetsutskottet att utarbeta ett åtgärdsprogram för att lösa vårdplatsbristen inom sjukvården
att uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden att åtgärda den bristfälliga och felaktiga
redovisningen av antalet patienter som väntat längre än vårdgarantin
att fastställa resultatrapport för november 2010 samt prognos för helåret 2010.

För att säkra en trygg utveckling för Stockholmarnas sjukvård och kollektivtrafik
borde brett förankrade åtgärder vidtas som långsiktigt säkrar finansieringen samt att
skattebetalarnas pengar går till en ökad kvalitet i hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. Ett genomarbetat långsiktigt program för avbyråkratisering, utveckling,
finansiering och effektivisering bör därför utarbetas av landstingsstyrelsen.
Målet för utvecklingsarbetet är en verksamhet, som genom smidiga arbetsprocesser,
till exempel enligt lean-konceptet, kan hushålla med landstingets resurser utan att
göra avkall på en god kvalitet och en bra arbetsmiljö. Insatser för att förbättra hälsa
och livskvalitet genom hälsofrämjande och förebyggande åtgärder är en viktig och
framåtsyftade del i utvecklingsarbetet.
Antalet vårdtillfällen ökar, vilket behöver mötas av ett tillräckligt antal vårdplatser.
Den senaste tidens larmrapporter om överbeläggningar på akutsjukhusen måste tas
på stort allvar. Ett åtgärdsprogram behöver utarbetas skyndsamt.
Regeringens kömiljard har uppdagats vara en bluff. De påstådda positiva effekterna
är endast en följd av ett nytt sätt att rapportera in väntetider. Genom trixande och
fixande med en ny kategori i väntetidsstatistiken för man bort patienter ur kösiffrorna. Om man jämför vårdköerna för 2006 med de senaste kösiffrorna beräknat på
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samma vis som 2006, så visar det sig att köerna ökat markant. Regeringen betalar
alltså ut en miljard kronor i bonus till landstingen för ökande vårdköer.
Den positiva trenden med ökad punktlighet SL är tyvärr definitivt bruten. Flera trafikslag har istället sämre punktlighet än samma period föregående år. Inte för något
trafikslag når SL de uppställa målen. För pendeltågen är situationen särskilt alarmerande och avviker kraftigt från uppställda mål.
Stockholmsregionen hade 2009 en rekordstor inflyttning. Trenden för 2010 visar
hitintills på fortsatt lika stark befolkningsökning. Trots den starka befolkningsökningen har resandeökningen varit måttlig. Från januari till augusti ökade resandet
bara med 1,9 procent. Under augusti medförde till och med en resandeminskning.
Det innebär att målen för antal resande med SL inte kommer att nås. Det kan mot
bakgrund av den kraftiga inflyttningen inte beskrivas som annat än ett stort misslyckande.

