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Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr
15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård – arbetet i projektet
Landstingsrevisorerna pekar i sin rapport nr 15/2014 på ett stort antal
förbättringsområden i genomförandet av Framtidsplanen, Framtidens hälsooch sjukvård. Eftersom detta genomförande är, eller borde vara, fullt
pågående och förbättringarna brådskar så framför vi under detta ärende
följande förslag till beslut.
Landstingsstyrelsen föreslås besluta att uppdra åt landstingsdirektören
att, i samverkan med hälso- och sjukvårdsdirektören och berörda
förvaltningar, säkerställa att följande åtgärder vidtas:
-

att omgående tydliggöra och kommunicera till alla berörda vad
nätverkssjukvård innebär och hur den ska åstadkommas, och däri
påskynda framtagandet av ersättningsmodell anpassad för
vårdflöden inom nätverkssjukvården.

-

att skyndsamt fördjupa planeringen av, samt kommunicera och skapa
förutsättningar för primärvårdens helt avgörande roll i FHS.

-

att förändra husläkaravtalet för bibehållen tillgänglighet, dock
huvudsakligen för patienter med störst behov, samt med ökade
incitament för användning av eHälsa i de fall detta är lämpligare än
ett fysiskt besök på vårdcentralen.

-

att skyndsamt definiera och implementera nytt vårduppdrag benämnt
Avancerad eftervård, i enlighet med fullmäktigebeslut rörande
Framtidsplanen – Första steget.

-

att den nya ledningsgruppen på tjänstemannanivå för genomförandet
av FHS (direktör för strategisk IT, vice VD i LISAB samt
chefläkaren), avrapporterar löpande till LS hur arbetet fortlöper
rörande genomförandet av FHS.
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-

att denna ledningsgrupp får i uppdrag att omgående tydliggöra på
berörda vårdenheter att FHS i första hand handlar om optimal
fördelning och lokalisering av vårdinnehåll, och att ny-, om- och
tillbyggnationer av olika slag ska vara en anpassning för detta. Med
andra ord att FHS-arbetet inte, som det tycks uppfattas av många, är
ett byggprojekt utan ett vårdprojekt.
- att i samverkan mellan LS/LSF och HSN/HSF säkerställa att
omställningsavtalen för akutsjukhusen bidrar till ökad tydlighet och
långsiktighet för åren 2016-2019, och att i dessa avtal i samförstånd
klargöra vad som anges vara omställningskostnader.

-

att utreda vilka investeringar – enligt uppgift motsvarande ca 6
miljarder kr – som av akutsjukhusen identifierats som möjliga att
omprioritera och skjuta fram i tiden.

-

att säkerställa i kompetensförsörjningsfrågorna att LS/LSF och
HSN/HSF tar ett tydligt gemensamt ansvar för dessa, detta i enlighet
med landstingsrevisorernas konstaterande redan i rapporten 10/2013:
”Kompetensförsörjning handlar även om sådant som inte i första
hand låter sig styras från en koncerncentral enhet som SLL Personal
och Utbildning eller beställaren HSN.”

-

att skyndsamt utreda om dubbel anställning generellt sett gagnar den
hälso- och sjukvård som landstinget ansvarar för, eller om däri finns
risk för fragmentering och ineffektivt nyttjande av resurser samt
kostnadsdrivande incitament att vidarebefordra vårdinsatser fram
och tillbaka mellan olika vårdgivare/vårdutförare.

-

att centralt på ett tydligare sätt, och som bredare komplement till
miljöprojekten Hållbar IT inom vård 2016-2018 (LS 2015-0090)
samt Övergripande plan för hållbar energianvändning (LS 20150091), ta fram ett användbart stöd för hur miljörisker kan beaktas i
det fortsatta FHS-arbetet.

