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Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) om
Karolinska universitetssjukhusets ekonomiska
situation
Ärendebeskrivning
I en skrivelse föreslår Birgitta Sevefjord (V) att Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen tillsammans med Landstingsstyrelsens förvaltning
utarbetar en krisplan som fokuserar på patientsäkerheten och personalens
arbetssituation på Karolinska universitetssjukhuset
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-08-23
Skrivelse från Birgitta Sevefjord (V)
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

anse skrivelsen besvarad.

Förvaltningens motivering till förslaget
Med anledning av det stora prognostiserade budgetunderskottet 2012,
närmare 330 miljoner kronor, föreslås i skrivelsen att Hälso- och
sjukvårdsförvaltning få i uppdrag att ”kontakta landstingsstyrelsens
förvaltning för att i samarbete utarbeta en konkret krisplan som sätter
patientsäkerheten och personalens arbetssituation i fokus”.
Redan under juni månad kontaktade landstingsdirektören bland andra
ekonomidirektören vid Landstingsstyrelsens förvaltning, biträdande
landstingsdirektören tillika hälso- och sjukvårdsdirektör samt
sjukhusdirektören vid Karolinska Universitetssjukhuset för att säkerställa
att planer togs fram för att hantera det prognostiserade underskottet.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Landstingstyrelsens förvaltning fick
i uppdrag att noga följa kostnadsutvecklingen och övrig ekonomisk
utveckling. Uppdraget innebär dessutom att intensifiera dialogen med
Karolinska Universitetssjukhuset med syfte att Landstingstyrelsens
förvaltning tillsammans med Karolinska klargör vad prognosavvikelser
består av i förhållande till den inrapporterade budgeten samt att Hälso- och
sjukvårdsförvaltning tillsammans med sjukhuset analyserar och klargör vad
avvikelser i förhållande till ingångna avtal avser.
Karolinska Universitetssjukhuset har i uppdrag att säkra att
patientsäkerhet och vårdens kvalité inte påverkas av de aktuella
effektiviseringsbesluten. Viktiga faktorer för att minska onödiga kostnader i
vården är just att göra rätt från början och minska kostnader som leder till
brister i vårdkvalitet.

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Leif Karnström
Avdelningschef
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Vänsterpartiet

Skrivelse av Birgitta Sevefjord (V) Karolinska
universitetssjukhusets ekonomiska situation
Karolinska universitetssjukhuset står inför en förlust p å omkring 330
miljoner kronor för 2012. Förutom att sjukhuset blöder tillkommer ett
effektiviseringskrav för nästa år p å 250 miljoner. 370 personer måste bort
fram till årsskiftet 2012-2013. Personalawecklingen inleds i september men
samtidigt hävdar ledningen att det inte kommer att påverka
patientsäkerheten.
Vänsterpartiet ställer sig frågande inför påståendet att patientsäkerheten inte
påverkas när färre ska göra lika mycket. För en m å n a d sedan skrev
sjukhusdirektören att "Detta kan naturligtvis inte göras utan kännbara
effekter för hela vår verksamhet".
Sammantaget är situationen v i d Karolinska minst sagt ansträngd. T i l l detta
kommer svårigheterna att rekrytera sjuksköterskor till sommarbemanning.
N u är det h ö g tid att den borgerliga alliansen tar sitt ansvar och agerar. Det
är politiska beslut som bidragit till den kaosartade situationen - därför
behövs politisk handling nu.
Detta är en situation som angår såväl beställare som produktion och det
enda möjliga är därför att dessa två parter ser över situationen tillsammans.

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås därför besluta
att

uppdra till förvaltningen att kontakta landstingsstyrelsens
förvaltning för att i samarbete utarbeta en konkret krisplan
som sätter patientsäkerheten och personalens arbetssituation i
fokus

Birgitta Sevefjord
Vänsterpartiet
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