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Landstingsstyrelsen, ärende 21

Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 14/2013, Framtidens hälso- och
sjukvård - arbetet i projektet 2013

Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen att besluta
att avge yttrande över landstingsrevisorernas rapport 14/2013, Framtidens hälso- och
sjukvård, i enlighet med nedan.
De kommande fem åren innebär många och stora utmaningar för Stockholms län. I
likhet med revisorerna och företrädare för sjukvården ser vi att Framtidsplanen är
behäftad flera strukturella brister. Tidsglappet mellan NKS färdigställandet och genomförandet av Framtidsplanen är av största betydelse för ett lyckosamt genomförande. När NKS står klart 2016 - 2018 är akutsjukhusen byggarbetsplatser som
kommer att ha ytterst svårt att ta emot ökade antal akuta patienter. Det försvåras ytterligare då akutsjukhusen ska skifta vård med NKS och med varandra under samma
tidsperiod. Vidare försvåras situationen av stora delar av specialistvården som idag
bedrivs av akutsjukhusen samtidigt ska börja bedrivas av idag ännu icke kända aktörer. Försvårande omständighet är att det inte finns några mottagare av den specialistvård som ska flyttas ut från akutsjukhusen. Det finns inte heller några lokaler färdigställda för att bedriva denna vård i. Bristen på friställda sjukvårdslokaler gör att den
rockad av sjukvård som Framtidsplanenen innebär är ytterst svår att genomföra då
det saknas ”luft i systemet”. Denna bristande planering av Moderaterna riskerar nu
att försena genomförandet av Framtidsplanen med flera år.
Situationen har framför allt stor inverkan på patienternas möjlighet att få vård och
var de ska få vård, men den för också stor inverkan på personalens arbetsmiljö. Omorganisationer av det slag som Framtidsplanen innebär kan därför komma att innebära personalflykt till andra arbetsgivare men också andra sektorer. Arbetsmiljön kan
även få inverkan på andra än de som redan arbetar för landstinget. De som utbildar
sig till ex sjuksköterska eller undersköterska kan komma att avskräckas från att fullfölja sin utbildning när de möter arbetslivet under praktik.
För att sjukvården ska gå mot en mer patientcentreradvård med ökad integration mellan sjukvårdens aktörer krävs att den offentliga vården deltar i specialistsjukvården
utanför sjukhusen. En ökad integration mellan aktörer och den offentliga vårdens
deltagande är nödvändiga förutsättningar för övergången av slutenvården till öppenvård. Den nuvarande inriktningen för Framtidsplanen tillåter inte detta vilket innebär
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att den kommer att bidra till ökad fragmentering och sämre vård för patienterna och
sämre förutsättningar för forskning och utbildning. Detta är brister i Framtidsplanen
hänförliga till ideologisk övertygelse snarare än vad som nyttigt för patienterna och
sjukvården.
Trots upprepade frågor och skrivelser från oppositionen har Moderaterna inte kunnat
redogöra för hur de har planerat att kostnadsutvecklingen inom sjukvården ska kunna
begränsas till tre procent. Socialdemokraterna delar revisorerna oro för att kostnadsutvecklingen ska fortsätta att stiga och att den nuvarande majoriteten inte rustat
landstinget inför den kommande fem årsperioden av stora omställningar med tillhörande kostnader.
Sammanfattningsvis har Framtidsplanen en omöjlig tidsplan till följd av inneboende
planeringsbrister. Det saknas fysiska möjligheter i form av tillgängliga sjukvårdslokaler för att genomföra ”Den stora flytten”. Övergången av slutenvård till öppenvård
hämmas av ideologisk experimentverkstad och ökad fragmentering av sjukvården.
En redan ansträngd och dålig arbetsmiljö riskerar försämras ytterligare med möjlig
personalflykt från både landsting och utbildning.

