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Satsning för ökad kapacitet inom hälso- och sjukvården
under sommaren
Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink
Ärendebeskrivning
Förslag på åtgärder för planering av hälso- och sjukvårdsutbudet under
sommarmånaderna samt förslag på en särskild satsning för högre tillgänglighet under sommaren 2014.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att göra en särskild satsning om 60 000 000 kronor för ökad kapacitet
inom och information om hälso- och sjukvården under sommaren 2014
att finansiera satsningen inom ramen för landstingsstyrelsens förvaltnings
budget 2014
att uppdra åt landstingsdirektören att utse en sommargeneral med särskilt
ansvar för fördelning och samordning av insatserna under sommaren 2014
att uppdra åt landstingsdirektören att under hösten 2014 återkomma med
en utvärdering av sommarvården och den särskilda satsningen, samt
att omedelbart justera beslutet.
Landstingsrådsberedningens motivering
Sommarperioden innebär stora utmaningar för hälso- och sjukvården.
Många medarbetare önskar ta ut sin semester, samtidigt som stockholmarna fortfarande har behov av en god och tillgänglig vård. I en situation där
det råder nationell brist på medarbetare i viktiga yrkeskategorier blir till-
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gången till semestervikarier begränsad, vilket ställer särskilda krav på verksamheterna vid planeringen av semestrar.
Även om många stockholmare reser bort och behovet av planerad vård blir
mindre så tar akuta sjukdomar och skador inte semester. Därför är landstingets uppgift att planera så att vården finns tillgänglig för de patienter
som behöver den på sommaren.
Planeringen inför sommaren 2014 startade redan efter förra sommaren
genom utvärderingar av de insatser som då gjordes för att förbättra tillgängligheten. Många av erfarenheterna från såväl 2013 som tidigare år ligger till grund för årets arbete. Därför finns också allt bättre förutsättningar
att lyckas hantera sommarsituationen på sjukhusen. Nu pågår arbete inom
länets alla vårdverksamheter med den konkreta planeringen. Precis som i
övriga landet rapporteras att det är en utmaning att hitta tillräckligt många
medarbetare med rätt kompetens, framför allt sjuksköterskor.
Det är därför viktigt att alla åtgärder vidtas som kan underlätta får vården
under sommaren. Det är dessutom viktigt att planeringen samordnas mellan alla vårdgivare och att vården följs upp under hela sommaren. En viktig
del är också att informera medborgarna så att de lättare kan söka sig till rätt
vårdinstans direkt.
Verksamheterna ansvarar för att planera för bemanning och vård under
sommarmånaderna. Det är dock viktigt att en ansvarstagande politisk ledning har beredskap för att särskilda åtgärder kan bli nödvändiga i en ansträngd situation. Tack vare att Stockholms läns landsting är välskött och
har god ordning på ekonomin, har vi möjligheter att nu satsa 60 miljoner
kronor för att öka kapaciteten inom hälso- och sjukvården sommaren 2014.
Därmed skapar vi ännu bättre förutsättningar för verksamheterna att utföra
sitt uppdrag så att hälso- och sjukvården även i sommar håller den höga
tillgänglighet och kvalitet som invånarna i Stockholms län förväntar sig.
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