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Interpellation av Helene Hellmark Knutsson (S) till
finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M) angående
revisorskritiken av bristande kontroll av antalet
vårdplatser
Efter sju år av moderat styre i Stockholms läns landsting börjar vi nu se konsekvenserna av
den förda politiken. Landstingets revisorer har efter en granskning utav landstingets
vårdplatser lagt fram en rapport som visar att det från landstingets sida inte finns någon
kontroll över antalet tillgängliga vårdplatser på akutsjukhusen. Tvärtemot Moderaternas
löften från 2010 om fler vårdplatser är revisorernas uppfattning att antalet vårdplatser
snarare minskat sedan dess. Det är ett stort problem för sjukvården och för medborgarna
ifall den sittande majoriteten inte klarar av att genomföra sina löften och sin politik.
Det är dock inte bara vårdplatserna som blivit färre under Moderaternas styre av
landstinget. En tydlig minskning av de som håller vårdplatserna öppna, d.v.s. personalen
inom sjukvården har också skett. Det finns ett tydligt samband mellan minskad personal
och färre antal öppna vårdplatser då det är just personalen som vårdar patienter. Utan dem
så har landstinget bara väldigt dyra sängar att erbjuda patienterna.
Behovet av mer personal inom sjukvården är tydligt. Landstinget har underskott inom alla
kategorier, dvs. undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Tyvärr har landstinget ingen
klar uppfattning om hur stort behovet är av ny personal, eller inom vilka specialiteter som
personal saknas, då det inte finns någon strategisk kompetensförsörjningsplan för
sjukvården. Avsaknaden av en sådan plan är ett av de största problemen med den förda
politiken. Socialdemokraterna har vid ett flertal tillfällen framfört förslag om att starta ett
arbete med en långsiktig och bred kompetensförsörjningsplan.
De närmaste åren kommer stora delar av landstingets sjukvårdsverksamhet att flyttas
mellan sjukhusen och nya vårdgivare till följd av genomförandet av Framtidsplanen.
Omställningen ska syfta till drifttagande av Nya Karolinska i Solna (NKS) samt att lyfta ut
all specialistvård från akutsjukhusen, som inte är nödvändig för att upprätthålla ett akut
mottagande, till förmån för ett utökat vårdvalsystem. Vidare är det välkänt att under tider
av oro och dålig arbetsmiljö lämnar många medarbetare sin arbetsplats. Under dessa fem år
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kommer en redan väldigt ansträngd arbetssituation att förvärras. Till detta kommer kraftiga
pensionsavgångar som också får en stor inverkan på landstingets bemanning.
Denna allvarliga kritik från revisorerna och de bristande föreutsättningarna för att
kunna bedriva sjukvård åligger landstingsstyrelsen att arbeta med. 2010 utlovades
100-170 vårdplatser på kort sikt. Dessa har inte blivit av. Nu utlovar Moderaterna
500 vårdplatser till 2015 och ytterligare 370 till 2018. Kommer dessa att bli av och
när i så fall?
Med anledning av ovanstående vill jag fråga finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl
(M):
•
•
•
•
•
•

Vilka är dina slutsatser av revisorskritiken?
Hur kommer du att agera för att öka antalet vårdplatser inom landstinget?
Vad är skälen till att de utlovade vårdplatserna i 2010 års revision inte har
tillkommit?
Vilka brister i styrningen har du identifierat som ägare och hur kommer du
att åtgärda dessa?
Hur planerar du att behålla personalen under omställningsfasen i
genomförandet av FHS?
Hur kommer kompetensförsörjningen säkras i framtidens hälso- och
sjukvård?
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