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Svar på interpellation 2014:10 från Dag Larsson om sommarbemanningen på länets sjukhus
Dag Larsson (S) har ställt följande frågor om sommarbemanningen på länets sjukhus.
1. Vilka åtgärder tänker den styrande majoriteten vidta för att säkerställa att länets sjukhus fungerar under den kommande sommaren?
2. Vilka åtgärder kommer majoriteten vidta så att medborgarnas förtroende för sjukvården inte sjunker ytterligare?
Som svar vill jag anföra följande.
Planeringen inför sommaren 2014 påbörjades redan under hösten 2013.
Erfarenheter visar att tidig planering hos varje vårdgivare är en framgångsfaktor för att ansträngda perioder ska klaras av på ett bra sätt. Tack vare det
goda samarbetet mellan olika vårdgivare och den gemensamma planering
som då gjordes fungerade hälso- och sjukvården väl under sommaren 2013.
Planeringen inför sommaren 2014 har därför påbörjats tidigt, direkt efter
att föregående sommarperiod följts upp och utvärderats. Samarbete sker
mellan olika ansvarsområden och kontinuerliga genomgångar och avstämningar görs. Rekryteringskampanjer genomförs såväl landstingsgemensamt
som verksamhetsspecifikt. Därutöver fortgår verksamheternas arbete med
att se över möjligheter till rotationer, hur arbetet organiseras mellan olika
yrkesgrupper och schemaläggning. Till exempel anställs fler undersköterskor och andra personalkategorier som socionomer och fysioterapeuter för
att avlasta sjuksköterskor.
Inför sommaren 2014 stärker Alliansen dessutom hälso- och sjukvården
med ett sommarpaket genom ett extra tillskott på 60 miljoner kronor och
tillsättandet av en sommargeneral, med särskilt ansvar för hur de extra resurserna ska användas. Även inför förra sommaren gjordes en särskild
satsning, och i år tredubblas denna.
Tvärtom vad som antyds i interpellationen så ökar stockholmarnas förtroende för hälso- och sjukvården. Totalt har 62 procent stort eller mycket
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stort förtroende för vården, vilket är en ökning med fyra procentenheter
jämfört med föregående år. Genom fortsatta satsningar på rekrytering av
nya medarbetare, kompetensutveckling och höjda löner, fler vårdplatser i
utbyggda och moderniserade vårdlokaler samt fortsatt fokus på tillgänglighet, patientmedverkan och valfrihet skapar vi förutsättningar för en hälsooch sjukvård som även i framtiden håller internationell toppklass och lever
upp till invånarnas högt ställda krav.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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