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Informationskampanj till allmänheten om vårdgarantin
Den borgerliga majoriteten har misslyckats med vårdgarantin. Detta visas med all
önskvärd tydlighet av revisorernas undersökning.
Fakta är att vårdgarantin är relativt okänd hos patienter och personal och det är
ju svårt att åberopa en garanti man inte känner till. I revisorernas undersökning
framkommer att endast en tredjedel av de väntande patienterna getts information
om vårdgarantin.
Fakta är också att den nuvarande vårdgarantin i Stockholms läns landsting gäller
först från den dag diagnosen är ställd. Innan dess väntar patienter i över 20
veckor och ibland ännu längre på att få en tid hos den specialist som ska ställa
diagnosen.
Revisorernas granskning visar bland annat att väntetiderna inom diagnoserna
gallstensoperation, gråstarr och primär höftledsplastik är långt från vårdgarantins
löften.
Hela 56 procent av gråstarrpatienterna fick vänta mer än tre månader på en tid
för undersökning, liksom 21 procent av gallstenspatienterna och 18 procent av
höftplastikpatienterna.
När det gäller väntetiden mellan undersökning fram till operation eller behandling
kan revisorerna konstatera att vårdgarantin i SLL inte efterlevs. Inte mindre än 54
procent av gråstarrpatienterna, 61 procent av gallstenspatienterna och 58 procent
av höftplastikpatienterna fick vänta längre än tre månader.
Tilläggas kan att köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin är helt oacceptabla,
liksom cancervårdens oerhörda väntetidssituation.
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Det finns idag inte någon heltäckande och tillförlitlig statistik som visar
väntetiderna i vården inom Stockholms läns landsting. Orsaken är att inrapporteringen till Landstingsförbundet håller för dålig kvalitet. Det finns dock
flera exempel på att landstinget undviker att rapportera ofördelaktig köstatistik.
Det krävs en skärpning från det slappa förhållningssätt som den politiska
ledningen medvetet eller omedvetet intagit. Landstinget måste kunna redovisa
vederhäftiga uppgifter.
Vi menar att alla skall komma i kontakt med sin vårdcentral direkt, inom en vecka
skall man få träffa sin läkare, och inom tre månader ska man erbjudas behandling.
Garantin skall dessutom ställa krav på en fullgod omvårdnad.

