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Svar på skrivelse från Dag Larsson och Jens Sjöström
(S) om sjukvården som en del av den regionala
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS)
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Dag Larsson och
Jens Sjöström (S) att hälso- och sjukvården ingår som en del i framtagandet
av regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-10-29
Skrivelse från Dag Larsson och Jens Sjöström (S)
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

anse skrivelsen besvarad.

Förvaltningens motivering till förslaget
Förvaltningen delar bilden av att sjukvård och folkhälsa bör utgöra en viktig del i
den kommande regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen. Intentionen
i framtidens hälso- och sjukvård (FHS) att tillhandahålla en effektiv och jämlik
samhällsservice av god kvalitet ligger i linje med målen i den regionala
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS). Arbetet med RUFS 2050 leds
av ambitionen att de landstingsinterna frågorna ska integreras på ett tydligare
sätt i arbetet med den än vad som skett i tidigare regionplaner. Hälso- och
sjukvården har en självklar roll i RUFS arbetet. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen kommer att ingå i en landstingsintern grupp som tillväxtoch regionplaneförvaltningen förnärvarande tillsätter. Tillväxt och
regionplaneförvaltningen deltar i sin tur i arbetet med det nya styrdokument för
folkhälsa som nu tas fram under ledning av hälso- och sjukvårdsförvaltningen. I
det arbetet lyfts betydelsen av regionplaneringens möjligheter att bidra till att
uppnå en god och jämlik hälsa för hela befolkningen i länet genom att
regionplaneringen skapar förutsättningar för en god, hälsofrämjande och hållbar
fysisk och psykosocial miljö.
Barbro Naroskyin
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Björn Wettermark
Tillförordnad avdelningschef
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Sjukvården som en del av den regionala utvecklingsplanen för
Stockholmsregionen (RUFS)
Socialdemokraterna anser att hälso- och sjukvården ska vara en del den
regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS).
Arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS) pågår. Det är Tillväxt och regionplaneförvaltningen på
landstinget tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm som tar fram en ny
plan. Ett remissförslag kommer att vara klart våren 2016. Syftet med
RUFS:en är att den ska vara en gemensam utvecklingsplan för
Stockholmsregionens långsiktiga utveckling. Genom att samordna insatser
kan regionen ta sig an de utmaningar den står inför. Målet är att göra
Stockholm till en av de mest attraktiva storstadsregioner i Europa.
I aktualitetsprövningen av RUFS 2010 framkom att SLL:s egna
verksamheter och uppdrag bland annat sjukvård och folkhälsa, behöver
tydliggöras och få större utrymme i RUFS:en. Detta för se hur även dessa
områden kan bida till regionplanens mål och åtaganden. Socialdemokraterna
är övertygande om att sjukvården och folkhälsan har en roll och kan bidra
detta och anser därför att det är viktigt att sjukvården finns med på ett
tydligt sätt i framtagandet av RUFS2050.
Inom hälso- och sjukvården görs stora och omfattande
infrastruktursatsningar genom planering av byggnationer, inköp och
inventarier. Därtill kommer även de stora investeringarna i NKS.
Framtidens hälso- och sjukvård (FHS) i regionen formuleras idag för sig och
det är därför angeläget att samordna detta med regionens utveckling i övrigt.
Vi vet att vi har en demografisk utveckling i regionen som ställer stora och
delvis nya krav på hälso- och sjukvården. Även den medicinska och
tekniska utvecklingen skapar nya möjligheter. Att göra tidiga insatser för att
förbättra folkhälsan i regionen och att skapa förutsättningar för att leva ett
gott liv och kunna ta sig an sina livsuppgifter är av avgörande betydelse för
att uppnå en god och jämlik hälsa för hela befolkningen.
Dag Larsson
Jens Sjöström

