Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Styrning och ekonomi

1 (3)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2016-04-06

LS 2016-0209

Ankom
Stockholms läns landsting

Handläggare:
Anders Olsson

Landstingsstyrelsens
ägarutskott

2016 ™04™ 0 8
RoM T

Svar p å skrivelse f r å n E r i k a Ullberg (S) om styrning av
v å r d e n inom ramen f ö r framtidens h ä l s o - och sjukvård
Erika Ullberg (S) har i en skrivelse tagit upp styrningen av vården inom
ramen för framtidens hälso- och sjukvård (FHS). Hon har ställt frågor om
konsekvenserna av styrningen.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 april 2016
Skrivelse från Erika Ullberg (S) den 9 februari 2016
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsens ägarutskott föreslås besluta
att anse skrivelsen besvarad.
Förvaltningens förslag och motiveringar
Sammanfattning
Landstingsfullmäktige har 2011 beslutat om en Framtidsplan för
utvecklingen av hälso- och sjukvården inom länet. Beslutet har årligen följts
upp och kompletteringar har gjorts i samband med behandling av
landstingets budget.
Landstingsrevisorerna granskar årligen genomförandet av Framtidsplanen.
Ett yttrande över senaste granskningen kring landstingsrevisorernas
rapport 1/2015 - De mindre sjukhusens roll i en förändrad vårdstruktur behandlades i landstingsstyrelsen den 26 januari 2016.1 det yttrandet tas
flera av skrivelsens frågor upp.
Överväganden
I skrivelsen ställs följande frågor:
• Inom vilka vårdområden har ansatsen med vårdval lett till
förseningar eller andra störningar i utskiftningen av vårdenfrån
akutsjukhusen?
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Ansvaret att inrätta och följa upp vårdval ligger på hälso- och
sjukvårdsnämnden. Landstingsstyrelsens ägarutskotts ansvar
begränsas till den vård som utförs i landstingets egen regi. Antalet
inläggningar på akutsjukhusen har minskat under senare år
samtidigt som antalet inläggningar i andra vårdformer ökar. Ur
detta perspektiv ser förvaltningen att genomförandet av FHS går
enligt planeringen. Däremot har, som bland annat landstingsrevisorerna påpekat, uppbyggnaden av en samlad verksamhet vid
närsjuldiusen och vården utanför akutsjuldiusen inte fullföljts fullt
ut. Införande av vårdval är en väg att öka utbudet av vård utanför
akutsjukhusen.
Vilka förändring ar i SLSO:s uppdrag bedömer förvaltningen har
blivit nödvändiga på grund av de störningar som beskrivs i
skrivelsen?
För att underlätta genomförandet av Framtidsplanen har
landstingsfullmäktige beslutat att utöka SLSO:s uppdrag till att
även, efter beställning från hälso- och sjukvårdsnämnden, kunna
utföra somatisk specialistvård utanför akutsjukhusen. Förvaltningen
ser inte att några ytterligare förändringar är nödvändiga för tillfället.
•

Vilka blir de kostnadsmässiga konsekvenserna av dessa
korrigeringar?
Uppföljningsansvaret av hälso- och sjukvårdsnämndens
beställningar ligger på nämnden. En grundläggande tanke i
Framtidsplanen är att vården ska byggas ut utanför akutsjukhusen.
Ett av motiven för detta är att kostnaderna för att bedriva vård är
lägre utanför akutsjukhusen. I landstingsdirektörens
planeringsunderlag till budget 2017 understryks behovet av att
hälso- och sjukvårdsnämndens utbyggnad av vården enligt
Framtidsplanen prioriteras.

•

Föranleder de förseningar som landstingsrevisorerna beskriver
omdisponeringar av omställningsmedlen?
Det har inte gjorts några omdisponeringar av medel för
omställningskostnader mellan olika enheter. Däremot har flera
enheter inte fullt ut förbrukat sina omställningsmedel 2015 varför
en överföring av medel från 2015 till senare år skett.
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Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör
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Ägarutskottet
Styrningen av vården inom ramen for Framtidens hälso- och sjukvård
I sin rapport De mindre sjukhusens roll i en förändrad vårdstruktur (2015:1) riktar
Landstingsrevisorerna skarp kritik mot hur utskiftningen av vård från akutsjukhusen
till de mindre sjukhusen, inom ramen för genomförandet av Framtidens hälso- och
sjukvård (FHS), fortlöper. Bland annat konstaterar revisorerna att "behovet av att
styra etableringar till de mindre sjukhusen så att en lämplig sammansättning av vård
kommer till stånd hamnat i konflikt med den hittillsvarande ambitionen att i första
hand utöka vården utanför akutsjukhusen via vårdval. Detta då denna avtalsform gör
det svårt att styra vård till en geografisk plats. [...] Revisionen anser att det är angeläget att frågan om styrningen av etableringar nu ägnas större uppmärksamhet även
om samordningsfunktioner på några av de mindre sjukhusen inklusive ansvar för
närakuter respektive forskning och utbildning m.m. initialt kan hanteras genom uppdrag till SLSO."
Det är olyckligt, om än alls inte förvånande, att den moderatledda alliansens ensidiga
fokus på utskiftning av vård genom vårdval nu skapar problem i genomförandet av
FHS. Vidare är det inte okomplicerat att dessa problem sadlar SLSO med uppgifter
som organisationen egentligen inte ska lösa.
Med anledning av detta vill Socialdemokraterna att ägarutskottet ber landstingsstyrelsens förvaltning att svara på följande frågor:
- Inom vilka vårdområden har ansatsen med vårdval lett till förseningar eller
andra störningar i utskiftningen av vården från akutsjukhusen?
- Vilka förändringar i SLSO:s uppdrag bedömer förvaltningen har blivit nödvändiga på grund av ovanstående störningar?
- Vilka blir de kostnadsmässiga konsekvenserna av dessa korrigeringar?
- Föranleder de förseningar som Landstingsrevisorerna beskriver omdisponering av omställningsmedlen?

