FÖRSLAG TILL BESLUT
LANDSTINGSSTYRELSEN
Miljöpartiet de gröna

2011-05-24
LS 1104-0624

Ärende 6

Förslag till beslut angående Framtidsplan för hälso- och sjukvården
Miljöpartiet ställer sig positiva till ambitionen i Framtidsplanen att flytta en stor
del av vården närmare medborgarna. Detta är en ide som vi länge verkat för,
bland annat genom vårt Hälsoval Stockholm. Vi saknar dock ett mer kraftfullt
fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser i utredningens förslag. För att
klara de utmaningar som finns i framtidens hälso- och sjukvård måste vi bli bättre
på att förebygga ohälsa och inte bara erbjuda vård när skadan redan är skedd. Ett
mål för landstinget bör vara en mer jämlik medellivslängd i länet till 2015.
En stor brist är att utredningen avgränsats till att inte se över samverkan och
gränsdragning mellan kommun och landsting. Vi vet sedan länge att det finns
stora svårigheter vad gäller detta inom vissa områden av vården, och att det både
riskerar leda till lidande för patienterna och ökade kostnader för landstinget. En
av de viktigaste faktorerna för att förbättra folkhälsan och möta ohälsa nära
medborgarna, ligger i att finna långsiktiga och hållbara överenskommelser med
länets kommuner.
Utredningens fokus på e–hälsa är på många sätt positivt, men riskerar att leda till
ytterligare försämring i tillgänglighet för de grupper som inte uppfyller den bild
av en aktiv, kunnig och påläst patient som målas upp i utredningen. Hälso- och
sjukvården måste också bli bättre på att ta till sig av goda forskningsresultat så att
de kommer människor till nytta. Det gäller inte minst goda resultat inom den
integrativa medicinen. Det är viktigt att hälso- och sjukvården kan erbjuda
stockholmarna en mångfald av behandlingsmetoder.
Deltagande i vårdval
Miljöpartiet ser på närsjukhusen som större enheter som erbjuder en
sammanhållen vård, där bland annat barnläkarkompetens kommer att finnas.
Närakuterna ska också ta ett stort ansvar för äldre och multisjukas akuta
vårdbehov. Närsjukhusen ska upplevas som moderna, tillgängliga, kompetenta
och på alla sätt attraktiva. Närsjukhusen kan inte bara vara en angelägenhet för de
privata aktörerna utan är en viktig del även för SLSO. Miljöpartiet ser gärna att de
specialister som arbetar på närsjukhusen också arbetar en del av tiden på
akutsjukhusen, inte minst för att få en bra kontakt med forskning och
kompetensutveckling.
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Investeringar
Landstinget bör ta ett helhetsgrepp på sina investeringar och vi yrkar därför på
återremiss. Som underlag för beslut om investeringar krävs en analys som har ett
koncernstrategiskt perspektiv så att en investering ställs mot hela landstingets
behov och inte enbart det enskilda sjukhuset, samt en mer utförlig
konsekvensanalys av de föreslagna investeringarna, för att möjliggöra en
bedömning av konsekvenserna på kort och på lång sikt av olika alternativ.
Vi avser återkomma med en prioriteringsordning för sjukhusinvesteringar till
hösten.
Privata aktörer
Stockholms landsting har blandade erfarenheter av samverkan mellan offentligt
och privata aktörer. För att en sådan samverkan kring investeringar i hälso- och
sjukvården ska fungera bra är det viktigt att landstinget, inte minst politiken,
utvecklar sin roll och kompetens på ett sådant sätt att vi kan ställa relevanta krav
som håller över tid och ger oss goda resultat för mödan.
Uthyrning av vårdlokaler
Miljöpartiet ställer sig positiva till ett effektivt användande av landstingets
lokaler, även inom sjukvården. Vi kan däremot inte acceptera att privata utförare
konkurrerar om de offentligt finansierade resurserna inne på våra sjukhus.
IT
Landstinget måste ställa tydliga krav på att kommunikation ska fungera mellan
alla vårdgivare så att informationsöverföringen mellan olika vårdgivare blir
tillgänglig och patientsäker oavsett driftsform.
E-hälsa
Miljöpartiet vill betona att basen i hälso- och sjukvården även i framtiden måste
vara hela primärvården, där det personliga mötet på vårdcentralen är en del och
telefon- eller internetkontakt med Vårdguiden är en annan del. Bilden av
framtidens patient måste modifieras så att SLL ger ett tydligt ansvar till samtliga
vårdgivare att verka aktivt och uppsökande i syfte att nå befolkningen med
hälsofrämjande och förebyggande informationen. Särskilt viktigt är det att nå
människor som har sämre hälsa och dit varken vård eller info når idag i den
utsträckning som är önskvärd.
Personalförsörjning
Landstinget brister i strategier för att säkra framtidens personalförsörjning. När
Nya Karolinska Solna står klart så försvinner ett stort antal verksamhetsförlagda
grundutbildningsplatser utan att det finns någon plan för hur de ska ersättas. Det
är redan i dag svårt att få tillgång till så många utbildningsplatser som krävs.
Barnsjukvård och förlossning
Miljöpartiet vill ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda
förutsättningarna för ett nytt barnsjukhus. En av de största konsekvenserna av
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Nya Karolinska är att Astrid Lindgrens barnsjukhus försvinner. Hur vi ska
kompensera den förlusten av möjliga vårdtillfällen är ännu inte klarlagt. Vi vill
därför att det finns möjlighet för delar av den icke-specialiserade barnsjukvården
att flytta med till Nya Karolinska Solna till dess att vi har svar på hur framtidens
barnsjukvård ska tillgodoses.

Miljöpartiet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
1)

att godkänna målbilden för hälso- och sjukvården för 2015 som är att den är
jämlik och jämställd, hälsofrämjande och patientsäker. Vården ska hålla god
kvalitet, fördelas efter behov och vara solidariskt finansierad.

2)

att godkänna inriktningen i framtidsplan för hälso- och sjukvården avseende
utveckling av specialistcentra
utveckling av akut omhändertagande
integrerat arbete med psykisk ohälsa
utveckling av ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt inom
hela sjukvården,
utveckling av barnsjukvården
behovet av utredning av begrepp i hälso- och sjukvårdsstrukturen
utveckling av tjänster för patienter med speciella behov
behov av ytterligare förlossningskliniker
profilering av den elektiva vården på respektive sjukhus
utveckling av vårdavtalen

3)

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att
besluta om utveckling av specialistcentra
besluta om utveckling av det akuta omhändertagandet
besluta om utveckling av integrerat arbete med psykisk ohälsa
besluta om utveckling av en hälsofrämjande inriktning på sjukvården
besluta om utveckling av barnsjukvården
besluta om förtydligande av begrepp i hälso- och sjukvården
besluta om fortsatta tjänster för patienter med speciella behov
besluta om framtida behov av förlossningskliniker
besluta om utveckling av geriatrikvård och ASiH
besluta om vårdavtal

4)

att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta förslag till profilering av den
elektiva vården på respektive akutsjukhus för beslut i landstingsfullmäktige.

5)

att styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset ansvarar för NKS och
implementering av verksamheten från 2012
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6)

att landstinget ansvar kvarstår för byggnationen av NKS inkluderande
nödvändiga upphandlingar som krävs för färdigställandet av bygganden,
anskaffande av teknisk utrustning och inventarier

7)

att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta förslag till ägardirektiv för
Karolinska Universitetssjukhuset med beaktande av styrelsens ansvar för
NKS från 2012 för beslut i landstingsfullmäktige

8)

att uppdra åt landstingsstyrelsen att föreslå ändringar i reglementet för
landstingsstyrelsen och Karolinska Universitetssjukhuset med beaktande av
det förändrade ansvaret för NKS från 2012 för beslut i landstingsfullmäktige

9)

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta om vårdavtal för
Karolinska Universitetssjukhuset med beaktande av ansvaret för NKS

10) att återremittera inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvård
avseende investeringar med uppdraget att återkomma med en mer utförlig
konsekvensanalys av de föreslagna investeringarna, för att möjliggöra en
bedömning av konsekvenserna, på kort och på lång sikt, av olika alternativ
11) att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta förslag till femtonårig
investeringsplan för beslut i landstingsfullmäktige
12) att godkänna att de delar av psykiatrivården som efter ytterligare analys inte
bedöms kräva akutsjukvårdens kompetens flyttas från Karolinska
Universitetssjukhuset i Huddinge, Danderyds sjukhus och S:t Görans
sjukhus till närsjukhusen och inleda detta senast våren 2012
13) att godkänna att geriatrikvården som efter ytterligare analys inte bedöms
kräva akutsjukvårdens kompetens flyttas från Karolinska
Universitetssjukhuset i Huddinge och Danderyds sjukhus till närsjukhusen
och inleda detta senast våren 2012
14) att uppdra åt HSN att tillsammans med berörda verksamheter genomföra
omlokalisering av psykiatrivården och geriatrikvården från akutsjukhus till
närsjukhus och därmed särskilt beakta behovet av goda forskningsmiljöer
15) att landstingsstyrelsen ansvarar, i samråd med berörda verksamheter, för en
samlad planering av byggnationer och ombyggnationer samt inköp av
utrustning och inventarier i samband med byggnationer och ombyggnationer
16) att uppdra åt landstingsstyrelsen att besluta om principer för uthyrning av
vårdlokaler
17) att uppdra åt landstingsstyrelsen att tydliggöra definitionen av
fastighetsunderhåll och beakta behovet
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18) att uppdra åt landstingsstyrelsen att presentera en långsiktig plan för
underhåll som belyser möjligheterna till energibesparing, omställning till
hälsofrämjande sjukhus, långsiktiga materialval, ny energiteknik, grön
design och klimatanpassning
19) att godkänna inriktningen i framtidsplan för hälso- och sjukvården avseende
enkelrum.
20) att godkänna inriktningen i framtidsplan för hälso- och sjukvården avseende
förutsättningar för privata aktörer att investera o hälso- och
sjukvårdsstruktur
21) att godkänna inriktningen i framtidsplanen för hälso- och sjukvården
avseende investeringar i IT.
22) att godkänna inriktningen i framtidsplan för hälso- och sjukvården avseende
utveckling av IKT.
23) att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samråd med berörda verksamheter,
utarbeta strategi för arbete med IT-frågor inkluderande investeringar för
beslut i landstingsfullmäktige
24) att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samråd med berörda verksamheter,
utveckla arbetet med forskning, utveckling och utbildning (FoUU) i enlighet
med Framtidsplan för hälso- och sjukvården
25) att uppdra åt landstingstyrelsen att utarbeta ett förslag till övergripande
ekonomisk kalkyl avseende de åtgärder som redovisats i framtidsplanen och
omställningskostnader samt kostnader för implementering av NKS för
beslut i landstingsfullmäktige att redovisas i budgetärendet för år 2013
26) att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samråd med berörda verksamheter,
utarbeta ett förslag till modell för delning av risker vid genomförande av
investeringar inom Stockholm läns landsting för beslut i
landstingsfullmäktige
27) att uppdra åt landstingsstyrelsen att följa upp genomförandet av
Framtidsplan för hälso- och sjukvården.
28) att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samråd med berörda verksamheter,
samordna upphandling av byggnationer, inventarier och IT för de behov
som framgår av Framtidsplan för hälso- och sjukvården
29) att uppdra åt landstingsstyrelsen att årligen i samband med behandling av
budgetärendet i landstingsfullmäktige redovisa åtgärder som vidtagits
respektive kommer att vidtas samt tidplan för att implementera Framtidsplan
för hälso- och sjukvården
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30) att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att arbeta för utökad samverkan
med andra aktörer genom att
-

-

omgående ta kontakt med länets kommuner för upprättande av
långsiktiga avtal avseende hemsjukvård, palliativ vård, vård av
multisjuka och äldre i hemmen
omgående ta kontakt med länets kommuner för att sluta långsiktiga avtal
om hur det hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbetet ska
utformas i varje kommun/stadsdel

31) att lämna ett nytt utvecklingsuppdrag till SLSO och de offentliga
sjukvårdsbolagen som ger möjligheter att delta i konkurrensen om de
vårdvolymer som flyttas ut från akutsjukhusen
32) att omgående ta kontakt med länets kommuner för att sluta avtal om hur det
gemensamma ansvaret för människor i beroendevård ska utformas och hur
uppbyggnaden öppenvård, stöd i hemmet och mellanvårdsformer inom
områdena ska ske
33) att omgående ta kontakt med länets kommuner för att sluta avtal om hur det
gemensamma ansvaret för människor i behov av psykiatrisk vård ska
utformas och hur uppbyggnaden öppenvård, stöd i hemmet och
mellanvårdsformer inom områdena ska ske
34) att omgående ta kontakt med länets kommuner för att upprätta långsiktigt
hållbara avtal om hur stödet till barn och ungdomar ska se ut, särskilt
avseende de med neuropsykiatriska funktionshinder och hur
BUP/vuxenpsykiatrin ska ge ett direkt stöd nära barnen/ungdomarna i deras
vardag, på skola och i hemmet, samt att bygga upp gemensamma
verksamheter som överbryggar verksamheten mellan BUP/vuxenpsykiatri,
så kallade mottagningar för Unga
35) att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta om en strategi för
landstingets förebyggande och hälsofrämjande arbete
36) att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utreda förutsättningarna för
ett nytt barnsjukhus
37) att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utreda tandvårdens roll i
framtidens hälso- och sjukvård
38) att uppdra åt personalutskottet att ta fram en strategi för hur vi
framtidssäkrar tillgången utbildningsplatser i verksamheten, med särskilt
fokus på grundutbildning
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39) att uppdra åt landstingsstyrelsen att leda arbetet för ett mer samordnat
arbetssätt rörande kompetensförsörjningsfrågorna
40) att i det fortsatta arbetet beakta möjligheten att flytta med delar av den icke
högspecialiserade förlossningsvården och barnsjukvården till NKS

Landstingsstyrelsen beslutar under förutsättning av landstingsfullmäktiges
beslut
41) att uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta förslag till ändring av
delegationsordningen för landstingsstyrelsen med beaktande av det
förändrade ansvaret för NKS
42) att uppdra åt landstingsdirektören att vidta nödvändiga åtgärder med
anledning av det förändrade ansvaret för NKS verksamhet.

