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Landstingsstyrelsen

Ökat landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden för år 2010

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd
ÄRENDET
Hälso- och sjukvårdsnämnden har inkommit med förslag om ökat landstingsbidrag
till nämnden för att ytterligare stärka vårdgarantin för Stockholms patienter.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att öka landstingsbidraget år 2010 till hälso- och sjukvårdsnämnden med
100 000 000 kronor för att ytterligare stärka vårdgarantin för befolkningen i Stockholms län
att finansiering sker inom ramen för koncernfinansiering.

Stockholms läns landsting har genomfört stora satsningar för att minska köerna i
sjukvården: mer resurser, fler vårdgivare, vårdval och skärpta krav på rapportering av
köstatistik från vårdgivarna. Köerna har till följd av detta minskat kraftigt. Andelen
patienter som väntat längre än vårdgarantin på behandling har halverats, från 30 procent i februari 2008 till 14 procent i februari 2010. Målet är en helt köfri sjukvård
och för att minska köerna ytterligare kommer landstinget att utöka satsningarna.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att den utökade satsningen bör vila på tre ben,
dels måste arbetet fortsätta med att bevaka väntetidsläget, dels måste informationen
till patienten stärkas, dels måste resurser användas till mer vård och på så sätt ytterligare minska de kvarvarande köerna, framförallt för de patienter som väntat längst.
Det är vårdgivarna som är ansvariga för att informera patienten om vårdgarantin och
hjälpa patienten till en snabb vård. Hur väl detta görs varierar. Köer bildas hos vissa
vårdgivare trots att andra vårdgivare har ledig kapacitet. De rutiner som följs i dag
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bör kompletteras med att landstinget på ett mer aktivt sätt kontaktar patienter som
riskerar vänta längre än vårdgarantin.
Kontakten med patienten får inte uppfattas som kränkande mot patientens integritet
varför metoder för kontakten måste övervägas och göras tydliga. Syftet är att säkerställa att patienten i ett tidigt skede är informerad om vårdgarantin och erbjuda patienten hjälp till en snabbare vård om patienten inte själv väljer att vänta.
Patienter som har väntat längre än vårdgarantin är av högsta prioritet och landstinget
kommer att behöva satsa ytterligare resurser på att möta upp med vård från nya och
gamla vårdgivare.
Denna satsning är ytterligare ett steg mot en köfri vård, stärkt patientfokus och ökad
patientsäkerhet inom Stockholms läns landsting. Alla delar är viktiga i en fungerande
vårdgaranti och vård anpassad efter patientens behov.
Denna unika åtgärd möjliggörs genom landstingets välskötta finanser.

Catharina Elmsäter-Svärd

Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 23 mars 2010 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att anslå 100 miljoner kronor under
budgetåret 2010 till HSN för att ytterligare stärka vårdgarantin för Stockholms patienter.
S- och V-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla attsatserna i beslutet.
S-ledamöterna antecknade följande särskilda uttalande.
”Vi beklagar det av fullmäktige fattade beslutet som innebär att budgetprocessen
ändras inför budget 2011. Utan att lägga fram en förklaring har den borgerliga majoriteten beslutat att budgetdirektiv och därmed preliminär budget inte ska arbetas fram
under vården. Det innebär sämre förutsättningar att styra hälso- och sjukvården i
SLL.”
MP-ledamöterna antecknade följande särskilda uttalande.
”Miljöpartiet anser att det behövs budgetförstärkningar för att korta kötiderna. Vi
återkommer med mer preciserade förslag i denna fråga när ärendet behandlats i
landstingsstyrelse och landstingsfullmäktige.”
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande den 17 mars 2010 bifogas (bilaga).

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 21 april 2010 föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att öka landstingsbidraget år 2010 till
hälso- och sjukvårdsnämnden med 100 000 000 kronor för att ytterligare stärka vårdgarantin för befolkningen i Stockholms län att finansiering sker inom ramen för koncernfinansiering.
Stockholms läns landsting har genomfört stora satsningar för att minska köerna i
sjukvården. Köerna har minskat kraftigt. Målet är en helt köfri sjukvård och för att
minska köerna ytterligare bör landstinget utöka satsningarna. Med anledning av detta
föreslås att landstingsbidraget till hälso- och sjukvårdsnämnden ökar med
100 miljoner kronor 2010.
Beslutet medför oförändrade konsekvenser för miljön.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 5 maj 2010.

