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Avsiktsförklaringar om verksamhetsinnehåll vid länets
akutsjukhus
Norrtälje
TioHundra är ett samverkansprojekt som ska utveckla hälsa, sjukvård och
omsorg utifrån den enskilda människans behov och önskemål. Det
politiska ansvaret för sjukvård och omsorg för Norrtäljeborna finns sedan
2006 samlat hos TioHundra Nämnden (Sjukvårds- och
omsorgsnämnden).
Tiohundraprojektet är efter 8 år fortfarande ett projekt vilket vi anser är
olyckligt för en stabil utveckling. Miljöpartiet vill att Tiohundraprojektet
ska permanentas när projekttiden går ut 2015. Konstruktionen och
styrningen har uppenbara problem och därför bör redan nu en
partiöverskridanade utredning göras hur projektet TioHundra ska se ut.
Tiohundraprojektet har varit lönsamt men hade kunnat bli effektivare om
det inte varit så underbudgeterat, och om man inte varit tvungen att ha
samma konstruktion av vårdvalet som i övriga länet. Detta har lett till att
primärvården i Norrtälje nu står inför stora problem som kan stjälpa
Tiohundraprojektet. Konstruktionen av vårdvalet medför att viktiga
funktioner i periferin inte går att behålla. Ersättningssystemet inom
primärvården från 2010 har inte varit möjligt att höga trots
kostnadsökningar för primärvården.
För att arbeta förebyggande och långsiktigt är det nödvändigt med andra
ersättningsstöd som premierar samordning, samverkan och resultat. Vi
behöver ta vara på Tiohundraprojektets möjligheter, förbättra
ersättningen och investera i öppenvårdshus med möjligheter till nära
samverkan mellan specialister och primärvård
Södertälje
Vi noterar att i avsiktsförklaringen finns ett underliggande hot att
Södertälje inte kan fortsätta vara ett akutsjukhus om inte vårdvolymerna
ökar. Det är väl känt att vårdutbudet är ojämlikt mellan norra och södra
sidan i Stockholms län. Vilka åtgärder vidtar förvaltning och
sjukhusledning för att säkerställa tillgången till ett akutsjukhus i länets
södra delar?

Södersjukhuset
När det gäller förlossningsvården så är det svårt att redan nu förutsäga var
människor kommer att välja att föda barn. Det är rimligt att anta att
Södersjukhuset fortsätter vara populärt för födande. Det behöver därför
finnas en samsyn i organisationen kring detta.
Sjukhusens allmänna ekonomiska förutsättningar
Ska vi klara genomförandet av framtidens hälso- och sjukvård krävs att
sjukhusen har tillräckliga resurser för att vara attraktiva arbetsgivare. Vi
säger därför nej till de generella besparingarna. Idag är besparingarna så
omfattande att de får konsekvensen blir att produktionen understiger
beställd volym. Människor vill helt enkelt inte arbeta på en arbetsplats
med så tuffa besparingar.

