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Hälso- och sjukvårdslandstingsråd

LS 1302-0237

Filippa Reinfeldt (M)

Svar på interpellation 2013:7 av Håkan Jörnehed (V)
angående vårdplatser
Håkan Jörnehed (V) har ställt följande frågor till mig om vårdplatser:
-

Från vilket datum garanterar du att alla vårdplatser - som redan
idag finns på Karolinska sjukhuset - kommer att vara öppna?

-

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?

-

Vilka konkreta åtgärder tänker du taföratt omedelbart tillskapa
fler vårdplatser i Stockholm?

Som svar vill jag anföra följande:
Jag fullt förtroendeföratt ledningen på Karolinska
Universitetssjukhuset gör sitt yttersta för att leverera en god och säker
sjukvård. Sjukhuset har vidtagit flera åtgärder och enligt den plan som
sjukhuset har presenterat för hälso- och sjukvårdsförvaltningen, dvs
beställaren, ska stängda vårdplatser öppnas successivt fram till
månadsskiftet maj-juni 2013. Det är ett mycket stort sjukhus med
många vårdplatser och det händer att en del vårdplatser inte kan
användas på grund av tex infektions- och smittoskäl. Andra kan vara
otillgängliga på grund av tex ombyggnation, renovering eller annat.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen beställde under vintern mer vård av
bl a de geriatriska klinikerna och hos vårdgivarna som bedriver
slutenvårdsrehabilitering för att söka avlasta akutsjukhusen under en
mycket ansträngd period. Dessutom finns fler åtgärder som ska
genomföras för att på lite längre sikt minska behovet av inläggning på
sjukhus. En större andel av vården bör utföras i öppenvård med
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dagkirurgi bla därav följer fler vårdvalsområden inom somatiken.
Arbetet med Vårdcoacher fortsätter utvecklas vilket syftar till att ge
patienterna bättre vård så att deras sjukdomstillstånd inte förvärras och
de behöver bli inlagda på sjukhus. Patientsäkerhetsarbetet för att
minska infektioner och undvikbara skador inom sjukvården fortsätter
vid sidan om arbetet med att få på plats de 500 ytterligare vårdplatser
Alliansen beslutade om 2010 för att möta en växande
stockholmsregion.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.
Stockholm den 13 mars 2013

