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Förslag till beslut angående reviderad avtalsmodell för akutsjukhusen för
åren 2012 - 2015
Miljöpartiet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige besluta
att godkänna förslaget om reviderad avtalsmodell för akutsjukhusen gällande åren
2012-2015 med tillägget:
att akutsjukhusen tillåts delta i vårdval
Miljöpartiet ser positivt på att man arbetar med att kontinuerligt utveckla och
förbättra vårdavtalen i samarbete med sjukhusen. I många avseenden tycks den
nya modellen vara en förbättring jämfört med tidigare, till exempel genom
utökningen av kvalitetsindikatorer. Vi har dock invändningar mot vissa delar av
modellen.
Vi vänder oss framför allt emot att sjukhusen inte ska tillåtas delta i vårdval för
öppenvårdsspecialiteter, utan bara ska få ”fortsätta att utföra sådan vård som är
nödvändig för att bibehålla akutsjukhusets kompetens inom dessa specialiteter”.
Vi anser att det finns ett stort värde i att bevara specialistkompetens inom
akutsjukhusens ramar. Att kunna delta i verksamhet utanför sjukhusen är en viktig
möjlighet för specialister att kunna vidareutveckla sin kompetens. Vi anser vidare
att alla landstingsdrivna verksamheter bör få delta i vårdval, då vi anser att
kvalitén på vården som erbjuds är viktigare än ägandeformen.
Vi anser i likhet med sjukhusen att 2 procents nedskärning per år är orimligt. För
att förändra detta krävs dock att mer resurser avsätts till sjukvården, vilket
Miljöpartiet också gör i det budgetförslag vi lagt i landstingsfullmäktige.
Istället för en ökad användning av viten för att sjukhusen ska leva upp till
vårdgarantin skulle vi vilja se att sjukhusen gavs i uppdrag att utreda vad köerna
inom olika områden beror på och återkomma med detta till beställaren. Risken är
annars att man tvingas till kortsiktiga åtgärder för att hålla tidsgränserna, att
ekonomiska prioriteringar snarare än medicinska får styra och att man bygger in
systemfel snarare än löser dem.
Vi anser slutligen att en ny avtalsmodell måste beröra ansvarsfördelningen mellan
sjukhus och beställare, till exempel vad gäller att säkerställa tillräckligt antal
vårdplatser.

