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Yttrande över motion av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om en
processorienterad styrning av sjukvården
Ärendet
Landstingsstyrelsen ska yttra sig över motionen och har överlämnat den till
hälso- och sjukvårdsutskottet för beredning. Motionen har behandlats i
utskottet, se bilagda tjänsteutlåtande 2005-08-08, och därefter överlämnats
till ägarutskottet för beredning ur ett ägarperspektiv.
I motionen föreslås att landstingsfullmäktige ska besluta om att stimulera
införandet av ett mer processinriktat arbetssätt vid de vårdenheter som
landstinget har avtal/överenskommelser med, att stimulera ett arbetssätt
inom sjukvården som innebär korta ledtider och att patienten får snabba
besked samt att verka för att goda exempel sprids inom sjukvården.
Förslag till beslut
Ägarutskottet föreslås besluta
att föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige att motionen
är besvarad med hänvisning till förvaltningens synpunkter i tjänsteutlåtande
2005-08-08 och med kompletterande synpunkter ur ett ägarperspektiv enligt
förvaltningens synpunkter i detta tjänsteutlåtande.
Förvaltningens kompletterande synpunkter
Den medicinska och tekniska utvecklingen har resulterat i ökade möjligheter
till avancerad diagnostik och behandling i öppen vård och kortare vårdtider
för sluten vård. Fler vårdgivare engageras i en enskild vårdprocess – vid ex
utredning, behandling och uppföljning av patienter med tumörsjukdomar.
Kravet på samverkan mellan de i processen engagerade vårdgivarna
(privata och offentliga, öppen vård och sluten vård) måste uppfyllas så att
ett effektivt och säkert omhändertagande av patienterna kan garanteras
vilket också framhålls i motionen.
Detta kan ske genom upphandling av processer med processansvarig
vårdgivare och krav på redovisning av relevanta nyckeltal beskrivande
ledtider och behandlingsresultat. Genom införande av GVD ökar
möjligheterna till såväl beslutsstöd som processtöd och uppföljning med
kvalitetskontroll.
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Med målsättningen att skapa effektiva och kvalitetssäkrade vårdprocesser
inom onkologisk vård utvecklas nu ett Comprehensive Cancer Center vid
Karolinska universitetssjukhuset. Centret kommer att vara ett virtuellt
kompetens- och resurscentrum i en nätverksorganisation där samverkan
mellan olika vårdgivare stimuleras. Prevention, vård, forskning och
utbildning kommer att integreras.
Förvaltningen stödjer även ur ett ägarperspektiv motionärens förslag.
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