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Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 14/2013, Framtidens
hälso-och sjukvård - arbetet i projektet 2013
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att ge landstingsdirektören i uppdrag att återkomma med en riskanalys över vad
eventuella förseningar i byggprocesser får för konsekvenser för tillgången på
vårdplatser, samt förslag på åtgärder i händelse av ett sådant läge.
att i övrigt anföra
Landstingsrevisorerna har i rapport 14/2013 granskat arbetet med Framtidens
hälso- och sjukvård. Från Miljöpartiets sida är vi oroade över det revisorerna
lyfter fram i sin rapport och vill särskilt peka ut tre risker i genomförandet som
mest angelägna för hälso- och sjukvårdsnämnden.
Tidplaner, omställning och flytt av verksamhet
Revisorerna lyfter fram att det finns en del brister i det planerade flytt- och
omställningsarbetet som behöver ske i och mellan landstingets olika
verksamheter för att framtidsplanen ska kunna förverkligas. Det finns bland
annat en stor risk att tidplanen för utbyggnaden inte kommer att hålla, vilket i sin
tur kan innebära att viss verksamhet inte finns på plats när det är meningen att
den ska finnas på plats. Idag finns det exempelvis ett glapp på sex månader
mellan när nya akutmottagningen på SÖS beräknas blir klar jämfört med
tidplanen för NKS. Anledningen till risken för förseningar verkar bero på en viss
inbyggd tröghet i den nya investeringsprocessen, men den oklara
ansvarsfördelningen mellan landstingets aktörer lyfts också fram som en
bidragande orsak till att byggprocesserna tidvis blir för långsamma.
En annan brist i omställningsarbetet är att ambulansverksamheten inte har blivit
involverade i utvecklingsarbetet av den prehospitala vården, trots att det finns
stor potential för ambulansen att avlasta sjukhusens akutmottagningar. Ett
arbete med att involvera ambulansverksamheterna måste därför komma igång
omgående. En plan för transport av patienter mellan de olika sjukhusen behöver
också utformas. Detta är av yttersta vikt för att patienterna ska kunna förflyttas
säkert och effektivt.
En stor utmaning är också att utveckla nya ersättningssystem som styr
verksamheterna åt rätt håll. Om vi ska uppnå en välfungerande nätverkssjukvård
behöver alla vårdgivares gemensamma ansvar för helheten förtydligas. Ett sätt att
åstadkomma detta är att införa särskild ersättning i avtalen som uppmuntrar till
samverkan.
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I framtidsplanen har e-hälsa en viktig roll men utifrån dagens förutsättningar
finns det anledning att fråga sig om tilltron till möjligheterna med e-hälsa är
något för hög. Vi instämmer i revisorernas kritik, att området behöver utvecklas
mer för att kunna leverera i enlighet med planen.
Brist på vårdplatser
Revisorerna lyfter också fram att i och med att det finns en osäkerhet i
genomförandet av tidplaner, tillsammans med att vårdinnehållet på sjukhusen
specificerats sent, så finns det stora risker att sjukhusen får svårt att behålla och
rekrytera personal. Detta kan leda till akuta bristsituationer på sjukhusen.
Vi är medvetna om att det parallellt med revisorernas granskning pågått ett
arbete med att reda ut hur vårdplatser ska säkras under omställningen. Men vi är
ändå så pass oroade att vi anser att hälso- och sjukvårdsnämnden behöver göra
en riskanalys samt utforma en beredskapsplan för hur vi ska hantera eventuella
brister på vårdplatser. Konsekvenserna av en brist är allvarliga och vi måste vara
väl förberedda på hur detta i så fall ska hanteras.
Investerings- och driftskostnader blir dyrare än planerat
Genomförandet av framtidsplanen innebär bland annat att stora investeringar
görs i landstingets vård- och sjukhusbyggnader. I dagens hälso- och
sjukvårdsnämnd hanteras ett antal sådana investeringsärenden. Vi är något
oroade att flera planerade sjukhusinvesteringsprojekt, efter programarbetet, visar
sig bli dyrare än den budgeterade preliminära utgiften. Vi har ställt en fråga om
huruvida detta sker inom befintlig ram eller om pengar behöver tas på andra håll.
Det finns också fortfarande en stor osäkerhet för exakt hur stora de totala
omstruktureringskostnaderna kommer att bli. Det har inte heller beaktats hur
ökade driftskostnader som tillkommer på grund av exempelvis mer och tyngre
vård ska finansieras. Revisorerna bedömer det inte heller som realistiskt, som
alliansen räknar med idag, att enbart effektiviseringar kommer att lösa den
kostnadspuckel som landstinget står inför. Mer genomgripande åtgärder kommer
att krävas på sikt. I landstingsrådsberedningens kommentarer till ärendet nämns
inte ökade kostnader eller finansiering alls, trots att frågan om hur vi säkrar
finansieringen måste anses vara en av hälso- och sjukvårdsnämndens viktigaste
utmaningar de kommande tio åren. Vi efterlyser därför ett tydligare ekonomiskt
ansvarstagande och en tydligare ekonomisk styrning av Framtidens hälso- och
sjukvård.

