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Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 16/2014 –
Administration i vården – stöd eller börda?
Miljöpartiet vill återigen uttrycka uppskattning för ännu en viktig rapport från
landstingsrevisorerna. En ökande och alltmer betungande administration plågar
hälso- och sjukvården.
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) har nyligen konstaterat att det finns
landsting (SLL?) som har uppemot 100 000 styrdokument. Vart och ett av dessa
styrdokument medför administration av något slag - och alltfler börjar nu
ifrågasätta om all denna administration är nödvändig, om den verkligen gagnar
patienten och medborgaren? Eller om det finns en risk att det är tvärtom?
En stor del av administrationen görs - på gott och ont - i datoriserad form, dvs i
något slags IT-system. Detta medför ytterligare problematik som är välbekant,
dvs "data-strul" i form av oräkneliga inloggningar i olika system med tidsödande
och stressande "IT-väntan". Dessutom, utöver att ofta ha en bristfällig
användbarhet så är dessa system ofta icke-kompatibla med varandra, vilket i sig
innebär merarbete.
Fackförbundet Vision menar att ovan nämnda "IT-väntan" översatt till ett
nationellt perspektiv innebär ett slöseri på minst 6 000 heltidstjänster,
motsvarande en kostnad av 2,6 miljarder kronor - varje år.
För vårdens del innebär naturligtvis detta att mycket av den direkta patienttiden
försvinner, vilket riskerar att försämra vården och kanske även
patientsäkerheten.
Sammanfattningsvis så är det ett faktum att mycket av dagens administration i
vården ses som en stor tidstjuv och börda för personalen. Detta är en kraftfull
signal om ett systemfel som måste åtgärdas. Landstingsrevisorernas
granskningar på detta område bör ses som viktiga katalysatorer i en nödvändig
förbättringsprocess. Tyvärr ser vi inte i förslaget till yttrande från förvaltningen
tillräckliga ansatser i den riktningen. Därför har Miljöpartiet för avsikt att
återkomma med mer övergripande förslag till en omställning till bättre vård med
mindre administrativa bördor för vårdens professioner.

