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Interpellation av Håkan Jörnehed (V) om tillgången på vårdplatser
Den 4 mars behandlade landstingsstyrelsen ett yttrande över landstingsrevisorernas rapport
5/2013, ”Tillgång på vårdplatser - Styrningen på landstings- och sjukhusnivå”. Samma dag
behandlades rapporten även av Hälso-och sjukvårdsnämnden, HSN. Den har dock inte
passerat produktionsutskottet eller informerats om där. Detta trots att produktionsutskottet
utövar ägarstyrning över den egna produktionen, bland annat våra sex akutsjukhus.
I rapporten står:
”Även den granskning som revisionen genomförde 2010 visar på en besvärlig situation när
det gäller vårdplatser. I landstingsstyrelsens svar framgick att 100 till 170 nya vårdplatser
skulle öppnas på kort sikt och fram till 2015 skulle 500 nya vårdplatser öppnas. HSN lyfte i
sitt svar fram olika insatser som på kort respektive lång sikt skulle förbättra situationen. I dag
kan ingen svara på om det totala antalet vårdplatser ökat eller minskat. På akutsjukhusen
verkar antalet vårdplatser snarast ha minskat enligt de uppgifter revisionen tagit del av. I
landstingets budget för 2014 anges att 870 nya vårdplatser (varav 222 vid akutsjukhusen) ska
finnas tillgängliga 2018. Det är dock oklart vilken nivå ökningen ska räknas utifrån och
därmed hur många vårdplatser som faktiskt ska finnas. ”
Rapporten påvisar även att det finns en avdelning på KS Huddinge (gastroavdelningen) där all
personal är inhyrd.
Angående Karolinska sjukhusets personalplanering kan man vidare läsa:
”En utgångspunkt för arbetet är att det finns en informell överenskommelse mellan sjukhusen
inom SLL om att inte bjuda över varandra i löneavseende vid rekrytering av nyutexaminerade
sjuksköterskor.”
Tyvärr kommenterar varken HSN eller LS detta om informella kontakter. HSN hänvisar till
att det är en produktionsfråga men i produktionsutskottet har rapporten aldrig passerat och
produktionsutskottet har därmed inte getts tillfälle att kommentera detta. Vi uppfattar att ovan
nämnda skrivning innebär att sjukhusen har bildat kartell för att inte höja sjuksköterskornas
ingångslöner.
När det gäller vakansläget på Karolinska sjukhuset menar revisorerna att det är
anmärkningsvärt att det inte finns rutiner för att följa upp hur många vakanserna är. Under
granskningen har siffror mellan 160 och 500 presenterats från olika håll. Enligt revisorerna
kan i dag alltså ingen svara på om det totala antalet vårdplatser har ökat eller minskat.

Detta är oroande då en av de största utmaningarna som vi har framför oss för att klara dagens
och morgondagens vårdplatsbehov är personalrekryteringen. Då måste vi ju ha vetskap om
hur många vårdplatser som finns och om de ökar eller minskar.

Med anledning av detta vill jag fråga personallandstingsrådet Anna Starbrink (FP):
1. Kan du svara på huruvida antalet vårdplatser på akutsjukhusen har ökat eller minskat?
2. Är du medveten om att det finns en informell överenskommelse mellan sjukhusen
inom SLL om att inte bjuda över varandra i lön vid rekrytering av nyutexaminerade
sjuksköterskor? Och vad anser du i så fall om detta?
3. Hur många är vakanserna i antal på Karolinska sjukhuset i dag?
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