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Svar på interpellation 2012:16 av Dag Larsson (S) om sommarbemanningen i vården
Dag Larsson har ställt följande frågor till ansvarigt landstingsråd om sommarbemanningen i vården.
1. Vilka åtgärder vidtog du som högsta ansvarigt landstingsråd när
uppgifterna om den bekymmersamma sommarsituationen kom
fram?
2. Upplever du att information om hur sommaren har avlöpt på sjukhusen är samstämmig mellan sjukhusledningarna och personalen?
3. Känner du att sjukhusen har haft rätt förutsättningar att leverera
den vård med hög patientsäkerhet som vi har beställt?
Som svar vill jag anföra följande.
Sommarmånaderna innebär utmaningar för sjukvården. Precis som i andra
verksamheter vill medarbetarna ha semester, men till skillnad från många
andra verksamheter är möjligheterna att dra ner under sommaren begränsade. Hälso- och sjukvården måste ha höga ambitioner när det gäller tillgängligheten hela året. Patienternas behov av vård måste alltid kunna tillgodoses.
Verksamheternas sommarplanering har därför haft god framförhållning.
Dialog kring frågor som rör bemanning, patientsäkerhet och arbetsmiljö
sker lokalt mellan verksamheterna och de fackliga organisationerna. Inför
sommaren 2012 fördes även dialog mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och de fackliga organisationerna. För egen del har jag, tillsammans
med produktionsutskottets presidium, regelbundna ägardialoger med styrelseordförande och direktörer för landstingets förvaltningar och bolag. Där
har sommarsituationen varit en återkommande punkt på dagordningen.
Därutöver finns det utrymme för att diskutera bemanningsfrågor under
mina återkommande möten med de fackliga organisationerna.
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Sjukvården i Stockholms län är komplex och rymmer ett stort antal aktörer.
Bara inom den landstingsdrivna vårdorganisationen finns cirka 41 000
medarbetare och det är naturligt att alla inte har samma erfarenheter eller
uttrycker samma uppfattning. Den övergripande bilden av landstingets
vårdorganisation är att den i huvudsak fungerat väl, men att det uppenbarligen funnits områden som varit ansträngda.
Situationen har, av olika orsaker, inte varit helt tillfredsställande på alla
punkter, men sjukvården har bedrivit ett aktivt arbete för att kunna fullfölja
sina åtaganden enligt vårdavtalen. Hur avtalen fullföljts ur hälso- och sjukvårdsnämndens perspektiv, som frågan avser, måste analseras av hälso- och
sjukvårdsnämnden och dess förvaltning.
Ur ett produktionsperspektiv kan jag konstatera att det inför och under
sommaren pågått ett seriöst och i många stycken framgångsrikt arbete för
att skapa en fungerande arbetsorganisation. Redan nu har planeringen inletts inför sommaren 2013.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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