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Särskilt uttalande om LS 2015-0080 Stockholms läns sjukvårdsområde som
mottagare av somatisk specialistvård inom ramen för Framtidens hälso- och
sjukvård
Det är angeläget att det nu finns en plan för utflyttningen av vård och att SLSO får ett
tydligt ansvar för detta. Utflyttningen är en central del av planen för Framtidens
hälso- och sjukvård och även om Socialdemokraterna inte är överrens med den styrande minoritetens i alla prioriteringar anser vi att det är bra att landstinget nu kommer till skott och tar ansvar.
Vi har upprepade gånger sträckt ut en hand för att få till stånd blocköverskridande
överenskommelser om innehållet i Framtidsplanen. Det har visat sig omöjligt. Det är
djupt beklagligt att politisk prestige har satts före ansvarstagande för en god vård för
Stockholms patienter. Konsekvenserna är uppenbara. NKS är ett ekonomiskt slukhål,
samtidigt som landstingets ekonomi är körd i botten och FHS-planen har drabbats av
ett otal förseningar.
En definierande politisk skiljelinje har varit att den styrande landstingsalliansen anser
att de 15 procent av vården som för närvarande bedrivs på akutsjukhusen, som succesivt ska flyttas ut, måste föras över till privata vårdgivare inom den öppna vården.
Vi delar uppfattningen att akutsjukhusens uppdrag bör renodlas, och att sluten vård i
större utsträckning bör bli öppenvård. Men detta innebär inte att vi anser att vården
som flyttas ut bör bedrivas i privat regi. Ett ensidigt fokus på privatisering försvårar
den övergripande styrningen och minskar möjligheten till integration mellan vårdens
aktörer.
Den nuvarande planen – där det kan tolkas som att SLSO är ett mellanled i en privatiseringsprocess – kan komma att leda till fragmentisering av vården, om privatisering även fortsättningsvis ses som ett självändamål. Vi vill istället ge ett samverkansuppdrag till SLSO och akutsjukhusen att utveckla specialistvården i närsjukvården.
Vi vill också ge SLSO och akutsjukhusen ett samverkansuppdrag för att underlätta
övergången från slutenvård till öppenvård. Självfallet kan resurserna till SLSO behöva ses över om uppdraget utökas.
Det är viktigt att de som nu utför vården, det vill säga akutsjukhusen, deltar i utflyttningen för att den ska fungera. När vården splittras, genom att en rad aktörer blir
ansvariga för olika diagnoser, behandlingar och åtgärder, saknas helhetssyn. Det
drabbar patienterna.

