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Landstingsstyrelsen, ärende 9

Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 23/2010 Fullt på sjukhusen”
Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande till landstingsrevisorerna i enlighet med denna skrivelse.

Det har länge behövts en strategi för hur sjukvårdens kapacitet ska öka både på kortare och längre sikt. Som landstingsrevisorerna konstaterar borde såväl landstingsstyrelsen som hälso- och sjukvårdsnämnden vidtagit åtgärder mot överbeläggningar och
kapacitetsbrist redan för flera år sedan. Så har inte skett och de förslag om åtgärder
mot överbeläggningar och bristande kapacitet som lags fram har inte hörsammats av
en den politiska majoriteten i dessa instanser.
Lösningarna på överbeläggningarna, i det kortare perspektivet, borde primärt handla
om hur man använder sig av de vårdplatser som redan finns genom exempelvis förbättrad samverkan med kommunerna och effektiva patientflöden. Genom förbättrad
läkemedelshantering, minskat antal vårdskador och vårdrelaterade infektioner kan
ytterligare vårdplatser frigöras. Satsningar på bättre städning och hygien, vilket ger
minskat antal vårdrelaterade infektioner, kan exempelvis bidra till att 180 vårdplatser
frigörs i Stockholms läns sjukvård utöver de 100 till 170 platser som nu utifrån nyligen vidtagna åtgärder bedöms kunna ge ökad kapacitet på kort sikt.
Ny medicinsk teknik och effektivare behandlingar kan vidare bidra till att minska
vårdtiden och göra att patienter i bästa fall kan skrivas ut från sjukhuset redan samma
dag som de skrevs in. Aktiv hälsostyrning där patienter med kroniska sjukdomar och
multisviktande tillstånd får hjälp och stöd till egenvård och regelbunden uppföljning
via telefon i hemmet för vården närmare patienterna och kan drastiskt minska antalet
akuta besök och inläggningar på sjukhusen. Flerårsavtalen borde utformas så att tydliga ekonomiska incitament införs för att minska överbeläggningarna.
I kombination med ovan utpekade åtgärder är det vår bedömning att det också behövs fler vårdplatser för att säkra en patientsäker, tillgänglig och trygg sjukvård.
Stockholms läns landsting har idag ett lågt antal vårdplatser per invånare jämfört
med övriga landet och andra jämförbara länder. Då produktionskapaciteten vid Nya
Karolinska Sjukhuset (Solna) kommer att minska, medför det 300 färre vårdplatser
än vid nuvarande Universitetssjukhuset i Solna. Fler nya vårdplatser behöver därför
tillföras sjukvården, såväl vid en utbyggd och närsjukvård som vid befintliga akutsjukhus.

