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Interpellation av Håkan Jörnehed (V) om bristen på vårdplatser
Nästan varje dag den senaste tiden har det rapporterats att det saknas vårdplatser i Stockholms
sjukvård. Detta har inneburit att flödena från våra akutmottagningar till avdelningarna
stoppats upp, vilket i sin tur resulterat i kaos på sjukhusens akuter. Redan sommaren 2012 var
sjukhusen hårt ansträngda. Trycket ökade åter under jul- och nyårshelgerna och kulminerade i
februari med att KS gick i stabsläge och planerade operationer fick ställas in.
Stockholms sjukvård har varit hårt ansträngd under en lång tid. Det saknas både personal och
vårdplatser. Karolinska Universitetssjukhuset har i skrivande stund 100 vårdplatser stängda.
Arbetsmiljöverket hotar med viten pga. dålig arbetsmiljö för personalen. Samtidigt som
befolkningen hela tiden ökar har vi redan nu minst antal vårdplatser i Sverige per person. Att
det saknas både personal och vårdplatser kan inte komma som en överraskning för alliansen
eller för sjukvårdslandstingsrådet som nu styrt över Stockholms sjukvård i över sex år.
I medierna framförs att sjukvårdslandstingrådet Filippa Reinfeldt är besviken på KS som inte
håller avtal. Men KS sjukhusdirektör svarar och menar att alla avtal hålls och att de
ekonomiska satsningar som Reinfeldt påstår har tillskjutits bara är normal uppräkning.
Slutligen undrar Danderyds sjukhus varför de får läsa i tidningen att de ska öppna en lättakut.
Det verkar rörigt och inte så förtroendeingivande. Men det som står i medierna är inte alltid
sant.

Med anledning av detta vill jag fråga ansvarigt landstingsråd Filippa Reinfeldt (M):

1. Från vilket datum garanterar du att alla vårdplatser - som redan i dag finns på
Karolinska sjukhuset - kommer att vara öppna?
2. Har du som sjukvårdslandstingsråd förtroende för KS ledning; dess direktör och dess
styrelse, och varför har ni olika syn på om avtalet följs eller inte?
3. Vilka konkreta åtgärder tänker du ta för att omedelbart tillskapa fler vårdplatser i
Stockholm?
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