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Motion av Erika Ullberg (S) m.fl. om förbättrad vård för länets medborgare och ett bättre användande av landstingets
resurser
Vi vill starta ett arbete för att effektivisera landstingets arbete. Varje skattekrona ska
användas på det mest effektiva sättet. Genom smartare arbetsformer, bättre styrsystem, stärkt upphandlingskompetens och bättre ledarskap finns en stor potential till
förbättrad effektivitet inom såväl hälso- och sjukvården.
Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar och landstingets egen utredning
visar att det krävs tre procents årlig produktivitetsökning för att klara de investeringar
som är nödvändiga för att täcka framtida behov. Det är dags att ta problemen på
allvar. Effektivitet inom hälso- och sjukvården handlar till stor del om att gå från
dagens ersättningssystem, som ersätter vårdgivarna för de kostnader de har då de
utför olika åtgärder, och istället gå mot ett värdebaserat system som utgår från den
enskilde patienten och kvaliteten i behandlingen. De ekonomiska incitamenten ska
styra vårdproducenterna till en effektiv vård där man får betalt för rätt insatser och
för att göra patienter friska till skillnad från nuvarande system som ersätter nerlagda
kostnader, men inte resultat. Dagens system bygger på ett marknadstänkande som
lett till att professionens kompetens och erfarenhet allt mer ersätts med krav på administrativa rutiner och rapportering till den centrala sjukvårdsföl-valtoingen.
Denna förnyelse av hälso- och sjukvården behöver involvera ett flertal aktörer, i och
utanför sjukvården, som har både kunskap att bidra med och är villiga att ta ansvar
för att öka effektiviteten i vården. Socialdemokraterna förslår att en Effektivitetskommission för sjukvården tillsätts med deltagande av profession, experter från akademin, representanter från läkemedelsindustrin, men också andra breda kompetenser
inom näringsliv, fackföreningar, patientföreningar och förvaltning samt representanter från såväl alHansminoriteten som oppositionen. Kommissionen kan med fördel
innehålla utländsk expertis. Denna kommission synes särskilt viktig med tanke på
landstingets ekonomiska framtid.
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Med anledning av ovan föreslår Socialdemokrater
#//landstinget tillsätter en kommission som i enlighet med ovan får i uppdrag att
utvärdera och identifiera effektivitets- och därmed följande kvalitetsbrister i sjukvården samt lägga förslag som förbättrar vården och ger ett effektivare användande av
landstingets resurser
kommissionens slutsatser och förslag beaktas i en nödvändig reformering av styrningen av sjukvården i Stockholms län
Stockholm den 17 februari 2015

