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Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 5/2013 om
Tillgång på vårdplatser - Styrningen på landstings- och
sjukhusnivå
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att återkomma till hälso- och sjukvårdsnämnden med en översyn av
bristen på vårdplatser och en åtgärdsplan för att komma till rätta med
vårdplatsbristen.
att

avbryta de årliga besparingarna på akutsjukhusen.

att

därutöver anföra

Miljöpartiet välkomnar revisorernas granskning av vårdplatserna i
Stockholms landsting.
Stockholms län har det lägsta antalet vårdplatser per invånare i Sverige.
Sverige har i sin tur det lägsta antalet vårdplatser per invånare i Europa
och ligger lågt jämfört med andra OECD-länder. Detta samtidigt som
befolkningen i länet växer med minst 30000 per år och det pågår en
babyboom.
De senaste åtta åren har landstinget under en borgerlig majoritet sänkt
skatten och lagt in effektiviseringskrav, det vill säga besparingar på alla
sjukvårdsverksamheter. Landstinget har skrivit tuffa flerårsavtal med
sjukhusen som måste hålla budgetarna fast landstinget inte kompenserat
för ökande priser och löner.
Den summa majoriteten fördelar till vården blir visserligen högre för varje
år i faktiska kronor – något som ofta basuneras ut i medierna. Men i
relation till hur befolkningen och kostnadsutvecklingen växer, går
Stockholmsvården back. Den är varken utbyggd, anpassad eller
organiserad efter befolkningens behov. Det fattas personal och det fattas
sjukhussängar.
Samtidigt redovisar landstinget ett överskott på miljarder. Det saknas en
långsiktig strategi för hur vården ska organiseras och finansieras,
samtidigt som man monterat ner det förebyggande arbetet.
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I svaret på revisorernas rapport menar förvaltningen att det är sjukhusens
ansvar att komma tillrätta med platsbristen. Miljöpartiet menar att
politiken, vi folkvalda, aldrig kan frånsäga oss ansvaret för befolkningens
rätt till en jämlik hälso- och sjukvård.
Miljöpartiet har under både innevarande och föregående mandatperiod
efterlyst en strategisk plan för antalet vårdplatser. Vi har också begärt ut
underlag på antalet överbeläggningar. Vi har fått undflyende svar, precis
på samma sätt som i förvaltningens svar på revisorernas granskning.
Det är ansvarslöst att bristen på vårdplatser blivit ett allt större problem de
senaste åtta åren, och den enda kommentaren majoriteten ger angående
detta är att det är svårt att säga vad som är en vårdplats. En trygg hälsooch sjukvård förtjänar åtgärdsplaner, inte filosofiska resonemang.
Miljöpartiet vill avslutningsvis påpeka att sjukhus som redan idag har
otillräckliga resurser för att hålla alla vårdplatser öppna, absolut inte bör
drabbas av en straffavgift som föreslås i svaret på revisorernas rapport. En
sådan straffavgift försvårar sjukhusens möjligheter att ge vård, och
förflyttar ännu mer resurser från sjukhusen till landstingets allmänna
överskott.

