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Stockholms läns sjukvårdsområde som mottagare av somatisk
specialistvård inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att uppdra åt Stockholms läns sjukvårdsområde att ansvara för den somatisk
specialistvård som är nödvändig eller lämplig att flytta från akutsjukhus i
enlighet med planen för Framtidens hälso- och sjukvård
att uppdra åt Stockholms läns sjukvårdsområde att tillsammans med andra
vårdgivare svara för utvecklingen av nya vårdformer inom ramen för
uppdraget att ansvara för somatisk specialistvård som är nödvändig eller
lämplig att flytta från akutsjukhus i enlighet med planen för Framtidens
hälso- och sjukvård
att uppdra åt Stockholms läns sjukvårdsområde att bedriva minst en
verksamhet inom varje del av den somatiska specialistsjukvården som har
eller kommer att växlas ut från akutsjukhusen eller skapas inom ramen för
Framtidens hälso- och sjukvård
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att reglera uppdragen som
Stockholms läns sjukvårdsområde ska utföra inom ramen för sitt ansvar för
somatisk specialistvård
att med anledning av de tillkommande uppdragen ändra specifika
ägardirektiv för Stockholms läns sjukvårdsområde
För att utskiftet av vård ska fungera i enlighet med planen för Framtidens
hälso- och sjukvård är det avgörande att det finns en organisation som tar
emot de patienter som inte längre ska vårdas på akutsjukhusen. Denna
mottagare behöver vara drivande i att utveckla befintliga och nya
vårdformer, samla kompetens och ta ansvar för forskning och utbildning.
Med en tydlig mottagare kan förtroende mellan vårdgivare byggas, det
förtroende som krävs för att sjukhusen ska känna sig trygga med att lämna
över sina patienter och veta att de blir väl omhändertagna i en annan
organisation. Den fragmentisering av vården som vårdvalen har resulterat i
verkar i motsatt riktning.
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Vänsterpartiet anser att Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) ska vara
denna centrala mottagare och fungera som motorn vid utskiftningen av vård.
Organisationen ska ha en nyckelroll att tillsammans med akutsjukhusen
identifiera vilka ingrepp och behandlingar som kan skiftas ut och vilka nya
vårdformer som behöver skapas.
Den borgerliga minoriteten har länge drivit att all vård som flyttas ut ska
utföras av privata aktörer. Dagens förslag till beslut visar dock att de till
syvende och sist har tvingats inse den egna verksamhetens centrala roll i
Framtidens hälso- och sjukvård. Det är hög tid för det. Uppdraget bör dock
formuleras tydligare så att SLSO får rollen som motor i utskiftningen.
Vänsterpartiet ställer sig därför bakom Landstingsdirektörens förslag till
beslut, med tillägg att SLSO även får i uppdrag att bedriva minst en
verksamhet i varje del av den somatiska specialistsjukvården som har eller
kommer att växlas ut från akutsjukhusen eller som skapas inom ramen för
Framtidens hälso- och sjukvård.
Det finns flera skäl till att landstinget ska bedriva åtminstone en verksamhet
inom samtliga delar av vården som utskiftas. Framför allt så ger det
stabilitet att landstinget inte förlitar sig helt på privata aktörer. Utifrån ett
beställarperspektiv har det också fördelen att kompetens behålls inom
landstinget och att den egna verksamheten kan fungera som en
referenspunkt vid prissättning. Det är även viktigt utifrån att SLSO idag tar
ett omfattande ansvar för utbildning och forskning. Något som de privata
aktörerna inte gör i samma utsträckning och som också är svårt att få till i en
uppstyckad vård.
Nätverkssjukvården så som den är på väg att utvecklas framstår tyvärr
alltmer som ett spindelnät med stora maskor där patienten får balansera på
trådarna och lätt faller igenom. Med SLSO som en central aktör i
Framtidens hälso- och sjukvård förbättras förutsättningarna att istället väva
ett tätt nät av sammanhållna vårdkedjor.
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