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Yttrande över revisionsrapporten Sjukvårdens beredningar söker sina
roller
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att avge nedanstående yttrande över revisionsrapporten Sjukvårdens beredningar
söker sina roller.
Enligt vår mening är en viktig utgångspunkt för oss är att landstingets organisation ska utformas så att
den ger möjlighet för den enskilde medborgaren att få inflytande och kunna påverka landstingets
verksamhet. Dessutom måste vårdpersonalen ges möjlighet att utforma sitt arbete genom att
självständiga arbetsplatser utvecklas. För att uppnå detta måste landstinget ha en starkt
decentraliserad organisation. Besluten måste fattas nära medborgaren och verksamheten. Det ska
finnas utrymme för en mångfald av vårdgivare.
Vi tycker att den nya organisation som majoriteten infört inte uppfyller sådana krav. Det visar också
den granskning som revisionskontoret genomfört.
Det är 207 politiska uppdrag i beredningarna. Kostnaderna för den politiska organisationen har
nästan fördubblats sedan förra mandatperioden. Beredningarna har inte något beslutsmandat, inga
budgetmedel och inte heller möjlighet att teckna vårdavtal. I revisionsrapporten konstateras att än så
länge har inte varken de geografiska eller de medicinska programberedningarna haft någon stor roll
för styrningen av hälso- och sjukvården.
Såväl politiker som tjänstemän söker fortfarande sina roller i den nya organisationen. Hur ska det
politiska uppdraget göras meningsfullt? Om inte politikerna upplever sina uppdrag meningsfulla kan
det bli svårt att engagera enskilda som politiker i framtiden.
Majoritetens nya organisation för sjukvården i Stockholms läns landsting har inneburit en mycket
omfattande centralisering. Beslutsrätten ligger numera centralt inom landstinget. De beredningar som
inrättats har inga beslutsfunktioner. Beslutsrätten har delvis delegerats till tjänstemän. Den lokala
politiska beslutsnivån har försvunnit. Tjänstemannabeslut har ersatt de flesta politiska beslut på lokal
nivå. Den nya organisationen har således inneburit en stark tjänstemannastyrning.
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I den mån patienter och personal omnämns i den nya organisationen är det i tredje person. Vårt
intryck är att patienter, anhöriga och personal betraktas som passiva objekt i majoritetens nya
organisation. Den förra borgerliga majoritetens arbete med att stärka patientens och personalens
inflytande och aktiva medverkan tycks ha upphört.
Beställar-/utförarorganisationen har förfuskats. Ett exempel är att besluten om beställningar och om
produktionen numera beslutas i samma beslutsorgan nämligen landstingsstyrelsen. En välfungerande
beställarorganisation måste vara decentraliserad för att fungera bra. Beslutsorganen måste vara skilda
åt. Detta är viktig också för att garantera neutralitet mellan olika producenter. Möjligheterna för
patienterna och personalen att få inflytande har minskat dramatiskt.

