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Motion 2011:14 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om att
genomföra en översyn av reglerna för sjukresor
Vänsterpartiet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att

bifalla motionens första att-sats,

att

i övrigt anse motionen besvarad.

Vi välkomnar att förvaltningen har för avsikt att se över regelverket för
sjukresor under 2012 med fokus på samplaneringens konsekvenser. Det är
även positivt med den statliga översyn av högkostnadsskyddet som nu
genomförs.
Vi ställer oss frågande till SL:s uppgifter avseende måluppfyllelsen när det
gäller tidspassningen för sjukresor. Tidspassningen för den stora volymen
sjukresor i form av rullstolstaxi och vanlig sjukresa för personer utan
rullstolsbehov är möjligen relativt god. Däremot har vi fått rapporter
angående liggande persontransporter, ”bårtransporter”, som ofta är flera
timmar försenade. Än värre är det beställt med syrgastransporter, där
förseningar på upp till 6-9 timmar förekommer.
De kraftiga förseningarna för sjuktransporter är ett välkänt fenomen bland
vårdpersonalen. Därför bokas transporterna ofta med en timmes marginal,
d.v.s. man bokar en transport till klockan 13, men förväntar sig inte att den
kommer förrän vid 14-tiden. Denna anpassning till förseningarna kan vara
en bidragande orsak till att förseningarna inte inrapporteras till landstinget.
Förutom ökade kostnader för sjukvården i form av missade läkartider och
behov av extra personella resurser, innebär förseningarna även risk för att
patienter kommer för sent till nästa sjukvårdsinrättning, till sitt äldreboende
eller hemmet. Detta kan medföra att patienten missar hemtjänsten i hemmet
eller läkaren/sjuksköterskan på boendet dit patienten reser. Detta medför
både extra kostnader och i värsta fall personligt lidande.
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Vi ser det som synnerligen angeläget att landstinget utarbetar ett system där
tidspassningen för sjukresor systematiskt kan följas. Idag saknas, enligt
motionssvaret, mätbara uppgifter när det gäller sena ankomsttider till
sjukvårdsinrättningar. Att enbart förlita sig till kundklagomål och frivillig
inrapportering från vårdinrättningar är inte tillräckligt. Förvaltningen bör,
inom ramen för den översyn som ska genomföras under 2012, ges i uppdrag
att utarbeta ett förslag på hur kunskapen om tidspassningen kan förbättras.
Vi yrkar därför bifall till motionens första att-sats.

