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Ärendebeskrivning
I detta ärende behandlas inriktningen på den framtida hälso- och
sjukvården i Stockholms läns landsting liksom vilka investeringar som
krävs för en ändamålsenligt anpassad infrastruktur. Detta inbegriper även
frågor som gäller inriktningen på det fortsatta arbetet avseende Nya
Karolinska sjukhuset. Inriktningen som beskrivs i ärendet går under
namnet Framtidsplan för hälso- och sjukvården. Framtidsplan för hälsooch sjukvården förutsätter flera utredningar i olika avseenden såväl
verksamhetsmässiga, ekonomiska som organisatoriska vilka också
behandlas i ärendet.
Henrik Gaunitz informerar om ärendet.
Beslutsunderlag
Förvaltningarnas tjänsteutlåtande 2011-04-27 med bilagor
Yrkanden
1 Ordförandens (M) förslag för M - , FP-, KD- och C-ledamöterna (bilaga 1)
om bifall till
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Landstingsstyrelsen föreslå
Landstingsfullmäktige besluta
1) att godkänna målbilden för hälso- och sjukvården för 2015 som är
hög tillgänglighet: vård i rätt tid,
god kvalitet och delaktighet: säker vård till rätt patient på rätt nivå,
hög effektivitet: säker vård i rätt tid, till rätt patient, på rätt nivå till rätt
kostnad
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 sjukvårdstrukturen,
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- utveckling av tjänster för patienter med speciella behov,
- att huvudprincipen är att akutsjukhusen inte tillåts delta i vårdval,
- behov av ytterligare förlossningskliniker,
- profilering av respektive akutsjukhus,
- utveckling av vårdavtalen,
- utveckling av patientens roll som medaktör,
- utveckling av eHälsa
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 av sjukvården,
- besluta om utveckling av barnsjukvården,
- besluta om förtydligande av begrepp i hälso- och sjukvårdstrukturen,
- besluta om fortsatt arbete med tjänster för patienter med speciella behov,
- besluta om framtida behov av förlossningskliniker,
- besluta om utveckling av geriatrikvård och ASiH,
- besluta om vårdavtal,
- besluta om utveckling av e-hälsa och andra sätt att stärka patienten som
medaktör i den egna vården
4) att uppdra åt Landstingsstyrelsen att utarbeta förslag till profilering av
respektive akutsjukhus för beslut i Landstingsfullmäktige
5) att styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset ansvarar för NKS och
implementeringen av verksamheten från 2012
6) att Landstingsstyrelsen ansvar kvarstår för byggnationen av NKS
inkluderande nödvändiga upphandlingar som krävs för färdigställandet av
byggnaden, 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) arr uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta om vårdavtal för
Karolinska Universitetssjukhuset med beaktande av ansvaret för NKS
10) att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården
avseende investeringar
11) att uppdra åt Landstingstyrelsen att utarbeta förslag till tioårig
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 de delar av geriatrikvården som efter ytterligare analys
inte bedöms kräva akutsjukvårdens kompetens flyttas från Karolinska
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Universitetssjukhuset Huddinge och Danderyds sjukhus till närsjukhusen
och inleda detta senast våren 2012
14) att uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att tillsammans med
berörda verksamheter genomföra omlokalisering av psykiatrivård och
geriatrikvård 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
18) att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården
avseende enkelrum
19) att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården
avseende förutsättningarna för privata aktörer att investera i hälso- och
sjukvårdsstruktur
20) att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården
avseende investeringar i IT
21) att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården
avseende utveckling av IKT
22) att uppdra åt Landstingsstyrelsen att, i samråd med berörda
verksamheter, utarbeta ett förslag till strategi för arbete med IT-frågor
inkluderande investeringar för beslut i Landstingsfullmäktige
23) 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
24) att uppdra åt Landstingsstyrelsen att utarbeta ett förslag till
övergripande ekonomisk kalkyl avseende de åtgärder som redovisats i
framtidsplanen och omställningskostnader samt kostnader för
implementéring av NKS för beslut i Landstingsfullmäktige att redovisas i
budgetärendet för år 2013
25) att uppdra åt Landstingsstyrelsen att, i samråd med berörda
verksamheter, utarbeta ett förslag till modell för delning av risker vid
genomförandet av investeringarna inom Stockholms läns landsting för
beslut i Landstingsfullmäktige
26) att uppdra åt Landstingstyrelsen att följa upp genomförandet av
Framtidsplan för hälso- och sjukvården
27) att uppdra åt Landstingsstyrelsen att, i samråd med berörda
verksamheter, samordna upphandlingar av byggnationer, inventarier och
IT för de behov som framgår av Framtidsplan för hälso- och sjukvården
28) att uppdra åt Landstingsstyrelsen att årligen i samband med
behandling av budgetärendet i Landstingsfullmäktige redovisa vilka
åtgärder som vidtagits respektive kommer att vidtas samt tidplan för att
implementera Framtidsplan för hälso- och sjukvården
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Landstingsstyrelsen föreslår under förutsättning av
Landstingsfullmäktiges beslut för egen del besluta
29) att uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta förslag till ändring av
delegationsordningen för Landstingsstyrelsen med beaktande av det
förändrade ansvaret för NKS
30) att uppdra år landstingsdirektören att vidta nödvändiga åtgärder med
anledning av det förändrade ansvaret för NKS verksamhet

2 Dag Larssons (S) förslag för S-ledamöterna (bilaga 2) om bifall till
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Landstingsstyrelsen föreslå
Landstingsfullmäktige besluta
1) att godkänna målbilden för hälso- och sjukvården för 2015 som är
hög tillgänglighet: vård i rätt tid,
god kvalitet och delaktighet: säker vård till rätt patient på rätt nivå,
hög effektivitet: säker vård i rätt tid, till rätt patient, på rätt nivå till rätt
kostnad
2) att godkänna den övergripande inriktningen i Framtidsplan för hälsooch sjukvården avseende:
- utveckling av specialistcentra,
- långsiktig utveckling av akut omhändertagande,
- integrerat arbete med psykisk ohälsa,
- behovet av utredning av begrepp i hälso- och sjukvårdstrukturen,
- utveckling av tjänster för patienter med speciella behov,
- att från fall till fall pröva om akutsjukhusen ska tillåtas delta i vårdval,
- behov av ytterligare förlossningskliniker,
- profilering av respektive akutsjukhus,
- utveckling av vårdavtalen,
- utveckling av patientens roll som medaktör,
- utveckling av e-hälsa
3) att i det fortsatta arbetet beakta möjligheten av att under en
övergångsperiod behålla stora delar av barnsjukvården vid Astrid
Lindgrens Barnsjukhus
4) att planera för en utökning och förstärkning av barnsjukvården vid
Karolinska Huddinge
5) art lämna ett nytt utvecklingsuppdrag till SLSO som ger möjligheter att
delta i konkurrensen om de vårdvolymer som flyttas ut från akutsjukhusen
6) att planera för en utökning vårduppdraget för Södertälje sjukhus samt
utveckla mer länsövergripande profileringsområden för sjukhuset
7) art uppdra till Landstingsstyrelsen att leda arbetet för ett mer samordnat
arbetsätt rörande kompetensförsörjningsfrågorna
8) arr uppdra till Landstingsstyrelsen att uppgradera FoUU-arbetet samt
inleda en långsiktig utökning av landstingets FoUU-resurser
9) att uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att tillsammans med
berörda delar av producentorganisationen
- besluta om utveckling av specialistcentra,
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- besluta om utveckling av det akuta omhändertagandet,
- besluta om utveckling av integrerat arbete med psykisk ohälsa,
- besluta om utveckling av barnsjukvården,
- besluta om förtydligande av begrepp i hälso- och sjukvårdstrukturen,
- besluta om fortsatt arbete med tjänster för patienter med speciella behov,
- besluta om framtida behov av förlossningskliniker,
- besluta om utveckling av geriatrikvård och ASiH,
- besluta om vårdavtal,
- besluta om utveckling av e-hälsa och andra sätt att stärka patienten som
medaktör i den egna vården
10) att uppdra åt Landstingsstyrelsen att utarbeta förslag till profilering av
respektive akutsjukhus för beslut i Landstingsfullmäktige
u) att styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset ansvarar för NKS och
implementeringen av verksamheten från 2012
12) att Landstingsstyrelsen ansvar kvarstår för byggnationen av NKS
inkluderande nödvändiga upphandlingar som krävs för färdigställandet av
byggnaden
13) 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
14) 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
15) att uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta om vårdavtal för
Karolinska Universitetssjukhuset med beaktande av ansvaret för NKS
16) att godkänna inriktning för det fortsatta arbetet avseende investeringar
i enlighet med vad som nedan anförs i denna skrivelse
17) att uppdra åt Landstingstyrelsen att utarbeta förslag till tioårig
investeringsplan för beslut i Landstingsfullmäktige
18) 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
19) att godkänna att de delar av geriatrikvården som efter ytterligare analys
inte bedöms kräva akutsjukvårdens kompetens flyttas från Danderyds
sjukhus till närsjukhusen och inleda detta senast våren 2012
20) arr uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att tillsammans med
berörda verksamheter genomföra omlokalisering av psykiatrivården och
geriatrikvården från akutsjukhusen till närsjukhusen samt beakta behovet
av goda forskningsmiljöer
21) 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
22) att uppdra åt Landstingsstyrelsen att besluta om principer för
uthyrning av vårdlokaler
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23) att uppdra åt Landstingsstyrelsen att tydliggöra definitionen av
fastighetsunderhåll och beakta behovet
24) att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården
avseende enkelrum
25) att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården
avseende förutsättningarna för privata aktörer att investera i hälso- och
sjukvårdsstruktur
26) att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården
avseende investeringar i IT
27) att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården
avseende utveckling av IKT
28) att uppdra åt Landstingsstyrelsen att, i samråd med berörda
verksamheter, utarbeta ett förslag till strategi för arbete med IT-frågor
inkluderande investeringar för beslut i Landstingsfullmäktige
29) 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
30) att uppdra åt Landstingsstyrelsen att utarbeta ett förslag till
övergripande ekonomisk kalkyl avseende de åtgärder som redovisats i
framtidsplanen och omställningskostnader samt kostnader för
implementéring av NKS för beslut i Landstingsfullmäktige att redovisas i
budgetärendet för år 2013
31) att uppdra åt Landstingsstyrelsen att, i samråd med berörda
verksamheter, utarbeta ett förslag till modell för delning av risker vid
genomförandet av investeringarna inom Stockholms läns landsting för
beslut i Landstingsfullmäktige
32) att uppdra åt Landstingstyrelsen att följa upp genomförandet av
Framtidsplan för hälso- och sjukvården
33) att uppdra åt Landstingsstyrelsen att, i samråd med berörda
verksamheter, samordna upphandlingar av byggnationer, inventarier och
IT för de behov som framgår av Framtidsplan för hälso- och sjukvården
34) att uppdra åt Landstingsstyrelsen att årligen i samband med
behandling av budgetärendet i Landstingsfullmäktige redovisa vilka
åtgärder som vidtagits respektive kommer att vidtas samt tidplan för att
implementera Framtidsplan för hälso- och sjukvården
Landstingsstyrelsen föreslår under förutsättning av
Landstingsfullmäktiges beslut för egen del besluta:
35) att uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta förslag till ändring av
delegationsordningen för Landstingsstyrelsen med beaktande av det
förändrade ansvaret för NKS
36) att uppdra år landstingsdirektören att vidta nödvändiga åtgärder med
anledning av det förändrade ansvaret för NKS verksamhet
Propositionsordning
Inför beslut ställer ordföranden proposition på yrkandena. Hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar enligt ordförandens (M) förslag.
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Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå Landstingsstyrelsen
föreslå Landstingsfullmäktige besluta
1) att godkänna målbilden för hälso- och sjukvården för 2015 som är
hög tillgänglighet: vård i rätt tid,
god kvalitet och delaktighet: säker vård till rätt patient på rätt nivå,
hög effektivitet: säker vård i rätt tid, till rätt patient, på rätt nivå till rätt
kostnad
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 sjukvårdstrukturen,
- utveckling av tjänster för patienter med speciella behov,
- att huvudprincipen är att akutsjukhusen inte tillåts delta i vårdval,
- behov av ytterligare förlossningskliniker,
- profilering av respektive akutsjukhus,
- utveckling av vårdavtalen,
- utveckling av patientens roll som medaktör,
- utveckling av eHälsa
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 av sjukvården,
- besluta om utveckling av barnsjukvården,
- besluta om förtydligande av begrepp i hälso- och sjukvårdstrukturen,
- besluta om fortsatt arbete med tjänster för patienter med speciella behov,
- besluta om framtida behov av förlossningskliniker,
- besluta om utveckling av geriatrikvård och ASiH,
- besluta om vårdavtal,
- besluta om utveckling av e-hälsa och andra sätt att stärka patienten som
medaktör i den egna vården
4) att uppdra åt Landstingsstyrelsen att utarbeta förslag till profilering av
respektive akutsjukhus för beslut i Landstingsfullmäktige
5) att styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset ansvarar för NKS och
implementeringen av verksamheten från 2012
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6) att Landstingsstyrelsen ansvar kvarstår för byggnationen av NKS
inkluderande nödvändiga upphandlingar som krävs för färdigställandet av
byggnaden, 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 godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården
avseende investeringar
11) att uppdra åt Landstingstyrelsen att utarbeta förslag till tioårig
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 de delar av geriatrikvården som efter ytterligare analys
inte bedöms kräva akutsjukvårdens kompetens flyttas från Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge och Danderyds sjukhus till närsjukhusen
och inleda detta senast våren 2012
14) att uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att tillsammans med
berörda verksamheter genomföra omlokalisering av psykiatrivård och
geriatrikvård 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
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17) arr uppdra åt Landstingsstyrelsen att tydliggöra definitionen av
fastighetsunderhåll och beakta behovet
18) att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården
avseende enkelrum
19) att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården
avseende förutsättningarna för privata aktörer att investera i hälso- och
sjukvårdsstruktur
20) art godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården
avseende investeringar i IT
21) att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården
avseende utveckling av IKT
22) att uppdra åt Landstingsstyrelsen att, i samråd med berörda
verksamheter, utarbeta ett förslag till strategi för arbete med IT-frågor
inkluderande investeringar för beslut i Landstingsfullmäktige
23) 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
24) att uppdra åt Landstingsstyrelsen att utarbeta ett förslag till
övergripande ekonomisk kalkyl avseende de åtgärder som redovisats i
framtidsplanen och omställningskostnader samt kostnader för
implementéring av NKS för beslut i Landstingsfullmäktige att redovisas i
budgetärendet för år 2013
25) att uppdra åt Landstingsstyrelsen att, i samråd med berörda
verksamheter, utarbeta ett förslag till modell för delning av risker vid
genomförandet av investeringarna inom Stockholms läns landsting för
beslut i Landstingsfullmäktige
26) att uppdra åt Landstingstyrelsen att följa upp genomförandet av
Framtidsplan för hälso- och sjukvården
27) att uppdra åt Landstingsstyrelsen att, i samråd med berörda
verksamheter, samordna upphandlingar av byggnationer, inventarier och
IT för de behov som framgår av Framtidsplan för hälso- och sjukvården
28) att uppdra åt Landstingsstyrelsen att årligen i samband med
behandling av budgetärendet i Landstingsfullmäktige redovisa vilka
åtgärder som vidtagits respektive kommer att vidtas samt tidplan för att
implementera Framtidsplan för hälso- och sjukvården
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Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå Landstingsstyrelsen,
under förutsättning av Landstingsfullmäktiges beslut, att för egen del
besluta
29) att uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta förslag till ändring av
delegationsordningen för Landstingsstyrelsen med beaktande av det
förändrade ansvaret för NKS
30) att uppdra år landstingsdirektören att vidta nödvändiga åtgärder med
anledning av det förändrade ansvaret för NKS verksamhet
Reservation
S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Deltar inte i beslutet
MP- och V-ledamöterna deltar inte i beslutet.
Särskilda uttalanden
Helene Öberg (MP) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga 3).
Birgitta Sevefjord (V) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga 4).

Vid protokollet

Linnea Pettersson
Expedieras till:
Akten
LSF registrator
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
Moderaterna
Folkpartiet l i b e r a l e r n a
Kristdemokraterna
Centerpartiet

Framtidsplan för hälso- och sjukvården
Förslag till beslut
Hälso- och sjulcvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
1) att godkänna målbilden för hälso- och sjukvården för 2015 som är
hög tillgänglighet: vård i rätt tid,
god kvalitet och delaktighet: säker vård till rätt patient på rätt nivå,
hög effektivitet: säker vård i rätt tid, till rätt patient, på rätt nivå till rätt
kostnad
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 sjukvårdstrukturen,
- utveckling av tjänster för patienter med speciella behov,
- att huvudprincipen är att akutsjukhusen inte tillåts delta i vårdval,
- behov av ytterligare förlossningskliniker,
- profilering av respektive akutsjukhus,
- utveckling av vårdavtalen
- utveckling av patientens roll som medaktör
- utveckling av eHälsa,
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 av sjukvården
- besluta om utveckling av barnsjukvården,
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- besluta om förtydligande av begrepp i hälso- och sjukvårdstrukturen
- besluta om fortsatt arbete med tjänster för patienter med speciella behov,
- besluta om framtida behov av förlossningskliniker,
- besluta om utveckling av geriatrikvård och ASiH,
- besluta om vårdavtal,
- besluta om utveckling av e-hälsa och andra sätt att stärka patienten som
medaktör i den egna vården
4) att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta förslag till profilering av
respektive akutsjukhus för beslut i landstingsfullmäktige
5) att styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset ansvarar för NKS och
implementeringen av verksamheten från 2012
6) att landstingsstyrelsen ansvar kvarstår för byggnationen av NKS
inkluderande nödvändiga upphandlingar som krävs för färdigställandet av
byggnaden, 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 godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården
avseende investeringar
11) att uppdra åt landstingstyrelsen att utarbeta förslag till tioårig
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 de delar av geriatrikvården som efter ytterligare analys
inte bedöms kräva akutsjukvårdens kompetens flyttas från Karolinska
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Universitetssjukhuset Huddinge och Danderyds sjukhus till närsjukhusen
och inleda detta senast våren 2012
14) att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att tillsammans med
berörda verksamheter genomföra omlokalisering av psykiatrivård och
geriatrikvård 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
18) att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso-och sjukvården
avseende enkelrum
19) att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården
avseende förutsättningarna för privata aktörer att investera i hälso- och
sjukvårdsstruktur
20) att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården
avseende investeringar i IT
21) att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården
avseende utveckling av IKT
22) att uppdra åt landstingsstyrelsen att, i samråd med berörda
verksamheter, utarbeta ett förslag till strategi för arbete med IT-frågor
inkluderande investeringar för beslut i landstingsfullmäktige
23) 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
24) att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta ett förslag till
övergripande ekonomisk kalkyl avseende de åtgärder som redovisats i
framtidsplanen och omställningskostnader samt kostnader för
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implementéring av NKS för beslut i landstingsfullmäktige att redovisas i
budgetärendet för år 2013
25) att uppdra åt landstingsstyrelsen att, i samråd med berörda
verksamheter, utarbeta ett förslag till modell för delning av risker vid
genomförandet av investeringarna inom Stockholms läns landsting för
beslut i landstingsfullmäktige
26) att uppdra åt landstingstyrelsen att följa upp genomförandet av
Framtidsplan för hälso- och sjukvården
27) att uppdra åt landstingsstyrelsen att, i samråd med berörda
verksamheter, samordna upphandlingar av byggnationer, inventarier och
IT för de behov som framgår av Framtidsplan för hälso- och sjukvården
28) att uppdra åt landstingsstyrelsen att årligen i samband med behandling
av budgetärendet i landstingsfullmäktige redovisa vilka åtgärder som
vidtagits respektive kommer att vidtas samt tidplan för att implementera
Framtidsplan för hälso- och sjukvården
landstingsstyrelsen föreslår under förutsättning av
landstingsfullmäktiges beslut för egen del besluta
29) att uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta förslag till ändring av
delegationsordningen för landstingsstyrelsen med beaktande av det
förändrade ansvaret för NKS
30) att uppdra år landstingsdirektören att vidta nödvändiga åtgärder med
anledning av det förändrade ansvaret för NKS verksamhet
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Framtidsplan for hälso- och sjukvården
Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
1) att godkänna målbilden för hälso- och sjukvården för 2015 som är hög tillgänglighet: vård i rätt tid, god kvalitet och delaktighet: säker vård till rätt patient på rätt nivå,
hög effektivitet: säker vård i rätt tid, till rätt patient, på rätt nivå till rätt kostnad
2) att godkänna den övergripande inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården avseende:
- utveckling av specialistcentra,
- långsiktig utveckling av akut omhändertagande
- integrerat arbete med psykisk ohälsa,
- behovet av utredning av begrepp i hälso- och sjukvårdstrukturen,
- utveckling av tjänster för patienter med speciella behov,
- att från fall till fall pröva om akutsjukhusen ska tillåtas delta i vårdval,
- behov av ytterligare förlossningskliniker,
- profilering av respektive akutsjukhus,
- utveckling av vårdavtalen,
- utveckling av patientens roll som medaktör
- utveckling av e-hälsa
3) att i det fortsatta arbetet beakta möjligheten av att under en övergångsperiod behålla stora delar av barnsjukvården vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus
4) att planera för en utökning och förstärkning av barnsjukvården vid Karolinska
Huddinge
5) att lämna ett nytt utvecklingsuppdrag till SLSO som ger möjligheter att delta i
konkurrensen om de vårdvolymer som flyttas ut från akutsjukhusen
6) att planera för en utökning vårduppdraget för Södertälje sjukhus samt utveckla
mer länsövergripande profileringsområden för sjukhuset
7) att uppdra till landstingsstyrelsen att leda arbetet för ett mer samordnat arbetsätt
rörande kompetensförsörjningsfrågorna
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8) att uppdra till landstingsstyrelsen att uppgradera FoUU-arbetet samt inleda en
långsiktig utökning av landstingets FoUU-resurser
9) att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att tillsammans med berörda delar av
producentorganisationen
- 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 barnsjukvården,
- besluta om förtydligande av begrepp i hälso- och sjukvårdstrukturen
- besluta om fortsatt arbete med tjänster för patienter med speciella behov,
- besluta om framtida behov av förlossningskliniker,
- besluta om utveckling av geriatrikvård och A S i H ,
- besluta om vårdavtal
- besluta om utveckling av e-hälsa och andra sätt att stärka patienten som medaktör i
den egna vården
10) att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta förslag till profilering av respektive
akutsjukhus för beslut i landstingsfullmäktige
11) att styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset ansvarar för N K S och implementeringen av verksamheten från 2012
12) att landstingsstyrelsen ansvar kvarstår för byggnationen av N K S inkluderande
nödvändiga upphandlingar som krävs för färdigställandet av byggnaden
13) att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta förslag till ägardirektiv för Karolinska Universitetssjukhuset med beaktande av styrelsens ansvar för N K S från 2012
för beslut i landstingsfullmäktige
14) att uppdra åt landstingsstyrelsen att föreslå ändringar i reglementet för landstingsstyrelsen och Karolinska Universitetssjukhuset med beaktande av det förändrade
ansvaret för N K S från 2012 för beslut i landstingsfullmäktige
15) att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta om vårdavtal för Karolinska Universitetssjukhuset med beaktande av ansvaret för N K S
16) att godkänna inriktning för det fortsatta arbetet avseende investeringar i enlighet
med vad som nedan anförs i denna skrivelse
17) att uppdra åt landstingstyrelsen att utarbeta förslag till tioårig investeringsplan
för beslut i landstingsfullmäktige
18) 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
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19) att godkänna att de delar av geriatrikvården som efter ytterligare analys inte bedöms kräva akutsjukvårdens kompetens flyttas från Danderyds sjukhus till närsjukhusen och inleda detta senast våren 2012
20) att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att tillsammans med berörda verksamheter genomföra omlokalisering av psykiatrivården och geriatrikvården från
akutsjukhusen till närsjukhusen samt beakta behovet av goda forskningsmiljöer
21) 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
22) att uppdra åt landstingsstyrelsen att besluta om principer för uthyrning av vårdlokaler
23) att uppdra åt landstingsstyrelsen att tydliggöra definitionen av fastighetsunderhåll
och beakta behovet
24) att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården avseende
enkelrum
25) att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården avseende
förutsättningarna för privata aktörer att investera i hälso- och sjukvårdsstruktur
26) att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården avseende
investeringar i IT
27) att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården avseende
utveckling av IKT
28) att uppdra åt landstingsstyrelsen att, i samråd med berörda verksamheter, utarbeta ett förslag till strategi för arbete med IT-frågor inkluderande investeringar för beslut i landstingsfullmäktige
29) 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
30) att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta ett förslag till övergripande ekonomisk kalkyl avseende de åtgärder som redovisats i framtidsplanen och omställningskostnader samt kostnader för implementéring av N K S för beslut i landstingsfullmäktige att redovisas i budgetärendet för år 2013
31) att uppdra åt landstingsstyrelsen att, i samråd med berörda verksamheter, utarbeta ett förslag till modell för delning av risker vid genomförandet av investeringarna
inom Stockholms läns landsting för beslut i landstingsfullmäktige
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32) att uppdra åt landstingstyrelsen att följa upp genomförandet av Framtidsplan för
hälso- och sjukvården
33) att uppdra åt landstingsstyrelsen att, i samråd med berörda verksamheter, samordna upphandlingar av byggnationer, inventarier och IT för de behov som framgår
av Framtidsplan för hälso- och sjukvården
34) att uppdra åt landstingsstyrelsen att årligen i samband med behandling av budgetärendet i landstingsfullmäktige redovisa vilka åtgärder som vidtagits respektive
kommer att vidtas samt tidplan för att implementera Framtidsplan för hälso- och
sjukvården
landstingsstyrelsen föreslår under förutsättning av landstingsfullmäktiges
egen del besluta:

beslut för

35) att uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta förslag till ändring av delegationsordningen för landstingsstyrelsen med beaktande av det förändrade ansvaret för N K S
36) att uppdra år landstingsdirektören att vidta nödvändiga åtgärder med anledning
av det förändrade ansvaret för N K S verksamhet

Socialdemokraterna stödjer i stora drag inriktningen i den föreslagna framtidsplanen
för hälso- och sjukvården. Den övergripande strukturen förefaller vara genomtänkt
med en önskan om en aktiv och kraftfull styrning av hälso- och sjukvården, Ehälsotjänster, förbättrad samverkan mellan olika vårdnivåer och fokus på vårdkedjor
för patienternas bästa.
Socialdemokraterna gör däremot en delvis annan bedömning om prioritetsordningen
mellan olika investeringar Inför det fortsatta arbetet med att konkretisera en långsiktig investeringsplan kommer bedömningar att behöva göras under de kommande åren
som påverkar prioriteringar inom och mellan de olika projekten. Enligt vår uppfattning är det bland annat rimligt att såväl investeringarna i Karolinska Huddinge som i
Södertälje sjukhus genomförs tidigare än vad som anges i förvaltningens förslag till
framtidsplan.
V i vill framhålla att det är av stort värde att nå blocköverskridande enighet om de
investeringar som följer av framtidsplanen. Vår förhoppning är den politiska majoriteten gör det möjligt för landstingsstyrelsens Fastighets- och investeringsberedning
att arbeta på ett sådant pragmatisk och öppet sätt att detta blir möjligt. Därför bör de
prioriteringar som fastställs i beslutet om framtidsplanen ses som synnerligen preliminära och vara föremål för prövning utifrån den investeringsstrategi som utarbetats.
Socialdemokraterna stödjer inriktningen om ökad effektivisering av de samlade vårdresurserna för att kunna genomföra önskvärda investeringar. Framtidsplanen uttrycker väl de utmaningar - inte minst ekonomiska - som hälso- och sjukvården står inför
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de kommande decennierna. V i menar att det finns en stor effektiviseringspotential
inom hälso- och sjukvården genom förändrade arbetssätt, smarta organisatoriska och
tekniska lösningar samt ett utvecklat ledarskap på alla nivåer.
Det är likaledes riktigt och positivt med en satsning på en kraftfull närsjukvårdsstruktur i form av ett antal specialistcentra med ett ansvar även för akut omhändertagande.
Det kan i detta sammanhang påpekas att det var olyckligt att den politiska majoriteten avvecklade den struktur av närakuter och närsjukvårdscentra som hade börjat
införas under åren 2005 och 2006.
V i bejakar inriktningen om att flytta bassjukvård från akutsjukhusen till en förstärkt
vårdnivå i form av närsjukhus/specialistcentra. Men om flytt av vård ska åstadkommas i den omfattning som planen anger, kommer, för det första, omställningsmedel
att behöva tillföras och ersättningssystemet befordra den här typen av förändringar.
För det andra finns anledning till stor oro för framtidens kompetensförsörjningsbehov,
särskilt med tanke på att det saknas ett tillräckligt samordnat arbetsätt inom landstinget idag. Både de stora sjukhusen och de nya närsjukhusen/specialistcentra kommer att ha ett stort behov av kvalificerade medarbetare. Inom flera områden ses idag
en stor brist på specialistkompetent personal, exempelvis vad gäller patologi, fysiologi-BMA, operations - och anestesisjuksköterskor. För att klara den framtida kompetensförsörjningen krävs mycket stora utbildningssatsningar inom många områden.
V i menar att landstinget inte kan förlita sig på ett decentraliserat uppdrag till verksamheterna, utan centralt måste leda arbetet med kompetensförsörjningsfrågorna. Det
kommer behövas ett mycket stort mått av samordning mellan samtliga landstingets
vårdgivare och också en utvecklad dialog med utbildningsanordnarna och ytterst
även staten i form av regeringen. Landstingsstyrelsen skulle avsevärt behöva förstärka sin roll på detta område för att kunna hantera utmaningarna rörande kompetensförsörjningen.
För det tredje måste FoUU-frågorna behandlas med större tydlighet så att det klart
uttalas att samtliga aktörer i sjukvårdssystemet har ansvar för att bedriva utbildning
och vid behov delta i klinisk forskning. Framtidens hälso- och sjukvård måste bygga
på ny kunskap som genereras genom kontinuerlig högkvalitativ forskning, innovation och utveckling. Landstinget måste därför uppgradera och utöka resurser för
F o U U långsiktigt och uthålligt.
Men det handlar inte bara - eller ens främst - om landstinget egna resurser. Landstinget måste mer aktivt agera som kravställare på staten, på lärosäten och på privata
vårdgivare. Vidare är det avgörande att arbetet med FoUU-frågorna fördjupas så att
det finns en plan även för hur FoUU s integreras och utvecklas inom ramen för ett
regionalt akademiskt sjukvårdsystem som är internationellt konkurrenskraftigt, universitetssjukhuset måste här har en ledande roll, men för att Stockholms Akademiska
sjukvårdssystem ska bli mer än ord kommer det att krävas helt nya former för närverksamarbete inom sjukvårdssystemet.
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För det fjärde krävs ett strukturerat arbete för en jämlik och jämställd vård. Det är
klart otillräckligt att, såsom görs i framtidsplanens inledning, enbart konstatera att
ojämlikhetema i vård och hälsa behöver synliggöras. Det behövs istället en bred front
av åtgärder inom vården för att bekämpa hälsoklyftorna. Det hälsofrämjande arbetet
är av stor betydelse, vilket skulle behöva uppgraderas betydligt. Det går heller inte att
med trovärdighet adressera ojämlikhet i vården utan att kraftigt reformera den nuvarande konstruktionen av vårdval inom primärvården. För att framtidens sjukvård ska
befordra en ökad jämlikhet och minskade hälsoklyftor krävs en modell för resursfördelning som stödjer en sådan strategi. Det saknas idag, trots att förslag om ersättningssystem som bättre skulle understödja en jämlik vård finns att tillgå. Det som
saknas förefaller vara den viljan hos den politiska majoriteten.
För det femte rymmer valfrihet, LEON-principen och E-hälsa stora möjligheter men även risker. Patientens valfrihet och delaktighet är en bärande princip i framtidsplanen, vilket är lovvärt. Det fmns emellertid situationer när patienten väljer att
söka vård på en högre vårdnivå än den som motiveras enligt LEON-principen. Detta
riskerar i så fall att öka vårdens kostnader. Därför måste införande av nya vårdval
göras med stor försiktighet. För att satsningen på E-hälsa skall lyckas krävs att tjänsterna görs enkelt tillgängliga, vilket inte kommer att vara helt lätt om man beaktar
äldre personer och människor med funktionshinder eller med språksvårigheter. Här
krävs utbildningsaktiviteter för befolkningen för att göra tjänsterna kända och för att
sprida kunskap om hur de används.
För det sjätte finns skäl till en betydande tveksamhet till den utveckling av barnsjukvården som skissas i framtidsplanen. Idag finns plats för cirka 38 000 vårdtillfällen
vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna och 15 000 vårdtillfällen vid Karolinska
Huddinge. Men när det nya Karolinska sjukhuset i Solna står klart flyttas ett bantat
Astrid Lindgren in där, vilket leder till cirka 20 000 färre besök. Samtidigt leder den
demografiska utvecklingen till ett fortsatt mycket högt tryck på barnsjukvården under
överskådlig tid. V i menar att kapaciteten i barnsjukvården kommer att behöva förstärkas för att klara behoven. Därför bör starkt övervägas att behålla väsentliga delar
av Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna även under en tid efter att Nya Karolinska
sjukhuset står klart. Parallellt kan barnsjukvården vid Karolinska Huddinge då byggas ut. Det är också angeläget att stärka det akuta omhändertagandet för barn utanför
sjukhusen genom en modell med jourläkarbilar för barn inom närsjukvården.
För det sjunde är det absolut nödvändigt att SLSO ges ett utvecklingsuppdrag som
medger rätten att delta i konkurrensen om de vårdvolymer som flyttas ut från akutsjukhusen. Det nya uppdraget är viktigt dels för att säkra mångfalden av vårdgivare
och dels för att säkra och utveckla landstingets kompetens.
För det åttonde bör styrmodellen ses över för att säkra att bästa kompetens används.
Idag tenderar producentorganisationens kunnande att användas allt för lite i beredningen av landstingets beslut rörande utvecklings- och förändringsarbetet. Exempelvis delgeras i framtidsplanen ansvaret för utveckling av det akuta omhändertagandet
till HSN. V i är övertygade om att producentorganisationen på många sätt kan vara til
1 och med bättre lämpad att ta fram kloka och bra förslag inom området. Likaså har
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H S N ansvar för utredning av omflyttning av psykiatri och geriatrik från akutsjukhusen. Också här måste producentorganisationernas kompetens tas tillvara.
Framtidsplanen utgör överlag en visionär imiktning som vi ställer oss bakom, men
som också ställer mycket stora krav på det vidare arbetet för att kunna lyckas. Därtill
finns skäl att mer noggrant värdera i vilken ordning erforderliga investeringar ska
göras. V i ställer oss inte fullt ut bakom den rangordning av investeringarna som föreslås i framtidsplanen. V i ser den föreslagna rangordningen i framtidsplanen som naturligen tentativ och att många av investeringarna kräver en ytterligare beredning
som måste kunna komma att påverka prioritetsordningen när en mer slutgiltig investeringsplan upprättas. Detta arbetet bör präglas av blocköverskridande lösningar och
ske inom ramen för landstingsstyrelsens Fastighets- och investeringsberedning utifrån den nya investeringsstrategi som utarbetats.
Beslutet nu bör således ses som preliminär angivelse inför ett fortsatt arbete med
investeringarna och mot den bakgrunden framhåller vi en att mycket talar för en från
förvaltningens förslag ges en justerad prioritering utifrån några huvudpunkter:
•

Omflyttningen av det akuta patientflödet från Nya Karolinska Solna till andra
delar av sjukvårdsstrukturen är tilltalande och i grunden önskvärd, men realismen rörande tidplanen för denna gigantiska förändring kan ifrågasättas.

•

Karolinska Huddinges roll är central när Nya Karolinska i Solna står klart.
Framtidsplanen har också denna utgångspunkt, men vid prioriteringsordningen av investeringsbehoven ges inte detta fullt genomslag. Det är för det första
viktigt att erforderliga investeringar i operationskapaciteten vid Huddinge ges
hög prioritet. För det andra är såväl investeringen i laboratorieverksamheten
som i Innovationsplatsen av stor strategisk betydelse för Karolinska Huddinges fortsatta utveckling och för att klara vårduppdraget. Det är av stor vikt
att operationskapaciteten, innovationsplatsen och laboratorieverksamheten
ges fortsatt prioritet och stark politisk uppbackning. V i menar sammantaget
att vikten av investeringar i Karolinska Huddinge bör ges en högre prioritet
än vad som angivits i förvaltningens förslag till framtidsplan.

•

Det är anmärkningsvärt att Södertälje sjukhus möjligheter inte framhävs på
ett tydligare sätt i framtidsplanen. Investeringen i nytt sjukhus i Södertälje antingen på befintlig tomt eller vid en bättre kommunikationsläge i Södertälje
- rymmer stora möjligheter även ur perspektivet av att flytta vårdvolymer
från såväl universitetssjukhuset som andra akutsjukhus. Om Södertälje sjukhus ges möjligheter till några tydliga profilområden, så skulle sjukhuset kunna vidga sitt upptagningsområde och inom dessa områden bli mer länsövergripande. För att detta ska kunna realiseras krävs ett genomförande av en mer
omfattande nyinvestering istället för den begränsade renovering som är utgångspunkt i framtidsplanen.
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Särskilt uttalande, Framtidsplan for hälso- och sjukvården
Dagens beslut angående framtidsplanen är ett viktigt ärende som förtjänar
en bra process, och en förutsättning för det är mer tid för behandling än vad
som hittills funnits. Miljöpartiet väljer därför att inte delta i dagens beslut.

SÄRSKILT U T T A L A N D E

=f *k Stockholms läns landsting
2011-05-10

HÄLSO- O C H SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Vänsterpartiet

Ärende nr 3
HSN 0910-1366

Framtidsplan för hälso- och sjukvården
Vänsterpartiet väljer att inte lägga ett beslut i H S N utan återkommer i
landstingsstyrelsen.
V i vill dock redan nu framhålla följande synpunkter, som kommer att ligga
till grund för vårt beslut i LS

Finansiering:
Det fmns ett par finansiella förutsättningar som verkar vara huggna i sten
och som vi ifrågasätter. En återkommande formulering i de underlag som vi
fått presenterat och de dragningar som getts sedan lång tid tillbaka är att det
kommer att bli ett framtida gap mellan intäkter och kostnader givet
oförändrade skattenivåer. Underförstått även givet oförändrade
statsbidragsnivåer. Eftersom denna ekvation är omöjlig så har en finansiell
förutsättning getts i Framtidsplanen som innebär ett ytterligare
besparingsbeting om en procent utöver dagens två, det vill säga
produktionerna förväntas klara ett sammanlagt besparingsbeting om tre
procent per år. Flera av våra producenter flaggar dock redan i dag för att de
inte kommer att klara ens dagens rationaliseringskrav. Danderyds sjukhus är
till exempel mycket tydliga i detta. Fler remissinstanser lyfter farhågor om
åsidosatt patientsäkerhet och organisationer som redan idag är kraftigt
slimmade med stressiga och ibland hälsovådliga arbetsmiljöer.
Vänsterpartiet tycker att det är dags att problematisera bilden om det
växande gapet och de ekonomiska förutsättningarna. V i har stora
investeringar framför oss, såväl nya som rent upprätthållande investeringar.
Dessa investeringar riskerar att minska utrymmet att beställa vård.
Vänsterpartiet anser att vi behöver se över både kostnader och intäkter. V i
tror inte att ett allmänt generellt besparingskrav på tre procent är den mest
optimala lösningen. Oförändrad skattesats är inte en av Gud given ordning,
utan handlar om politiska beslut.
V i har idag en stor och bitvis tungrodd och svårstyrd beställar- och
utförarorganisation. Det är inte gratis att ha stora kunskapsintensiva
upphandlingar, allt mer omfattande kvalitetskontroller och uppföljningar,
allt mer omfattande verksamhetsregleringar. Att upphandlingarna
fortfarande fungerar prispressande är det ganska få som fortfarande tror.
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Istället diskuteras allt oftare upphandlingar med fast pris och kvalitetsmått
istället. Det är en paradox att styrningen av verksamheterna i ett så kallat
fritt vårdval blir allt skarpare och att friheten för producenterna att profilera
sig innehållsmässigt allt mindre. Det är en dyr organisation som ger väldigt
lite valfrihet för brukarna i utbyte. I synnerhet som de privata utförarna går
mot en allt större centralisering i stora vårdbolag. Är det en kostnadseffektiv
organisation som ger stor valfrihet för brukarna? Nej, det är en dyr
organisation där likriktningen blir allt större.
De vårdbolag som ägs av riskkapitalbolag har utöver landstingets strikta
ekonomiska ramar ett ägardirektiv att verksamheten ska gå med vinst. Detta
ägardirektiv brukar ligga på runt 6 - 8 %. Det är pengar som borde omsättas
i verksamheten och det är fullkomligt obegripligt varför Sverige som ett av
få länder i världen alls tillåter rena vinstuttag på skattefmansierade
verksamheter. V i anser att Stockholms läns landsting ska kräva av sina
skattefmansierade producenter att alla medel går tillbaka till verksamheterna
och att detta redovisas på ett öppet och genomskinligt sätt. Sverige har en
lång tradition av att offentlig verksamhet ska vara öppen och transparant för
att undvika mygel och bestickning. Det är en tradition som nu sakta börjar
åsidosättas med inträdet av de stora riskkapitalbolagen som aktörer i
skattefmansierade verksamheter.
Slutligen ifrågasätter vi den oförändrade skatten och de oförändrade
statsbidragsnivåerna. På statlig nivå har stora skattesänkningar gjorts utifrån
de ytterst goda statliga finanser som Sverige har haft och trots allt
huvudsakligen fortfarande har. Det verkar som om den nuvarande
regeringen anser att de medel som finns bara kan användas till olika former
av skattesänkningar. Samtidigt fmns stora behov ute i kommuner och
landsting över hela landet. Det är en paradox att den privata konsumtionen
ökar men att den offentliga sätts på svältkost. V i anar att det fmns en tanke
att flytta över offentlig konsumtion till privat, så som de privata vårdgivarna
lyfter i sitt remissvar. Det är väl känt att Vänsterpartiet framförallt värnar
jämlikhet och jämställdhet. Att flytta över offentlig vårdkonsumtion till
privat skulle ytterligare försämra jämlikheten och jämställdheten inom
vården. V i står inför ett vägval där Sverige fortfarande är ett land med starka
finanser som har råd med en stark generell välfärd, men som också kan välja
att bli ett rikt men ojämlikt land. Färdriktningen för landet i stort är just nu
med all tydlighet det senare. Vänsterpartiet vill ha världens bästa välfärd för
alla. Det är därför dags att Stockholms läns landsting är tydliga med att de
starka statsfinanser som vi i dag har bör gå till investeringar i välfärden och
inte till ytterligare privatkonsumtion.
Vänsterpartiet har respekt för att den borgerliga kartellen inte sänkt skatten
mer än den har gjort - trots vallöften om motsatsen. V i anser dock att det är
hög tid att diskutera en skattehöjning när finansieringsläget i Stockholms
läns landsting ser ut som det gör.
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Jämlikhet och jämställdhet
I Framtidsplan för hälso- och sjukvård finns tre målbilder, men inget om en
rättvis fördelning av resurser. Vänsterpartiet anser att en av målbilderna ska
vara Jämlikhet och jämställdhet. I planen finns fler bra beskrivningar över
utmaningarna vad gäller jämlik och jämställd hälsa, men de motsvaras inte
av några strategier i texten. V i antar att det beror på att de saknas som
målbilder. Med tydlig fokus på jämlikhet och jämställdhet måste också
vårdens ersättningssystem revideras. Idag är ersättningssystemen alltför
efterfrågestyrande och har starka undanträngningseffekter. En jämlik och
jämställd sjukvård måste fördela resurserna efter behov. Ersättningssystemet
måste prioritera de med störst behov.

E-hälsa
Ett av resultaten av frånvaron jämlikhet och jämställdhet som mål- som
också flertalet remissvar lyfter - är att det saknas en problematisering av att
patienten ska vara en aktör i sin egen vård med förutsättningar att ta ett ökat
ansvar för sin hälsa. E-hälsa är i Framtidsplanen en viktig komponent i den
framtida hälso- och sjukvården. Men de patienter som saknar grundläggande
förutsättningar för att vara en aktiv aktör är många - man skulle nästan
kunna ironisera och säga att ju mer patient - ju mindre självständig aktör,
och ju större svårigheter att använda just E-hälsa. I stort sett alla
handikapporganisationer och pensionärsorganisationer anser att bilden av
den upplyste patienten är alltför idealiserad, att redan utsatta grupper får
ännu svårare att få adekvat vård. Att tillgängligheten för en del grupper
redan minskat då många vårdgivare använder telefoner där man ska knappa
in sina personuppgifter. Att stora grupper inte har eller har kunskap om
Internet, eller har råd med en dator och ett Internetabonnemang. I gruppen
som inte har råd fmns inte minst många långtidssjukskrivna, invandrare och
även analfabeter. Kort sagt finns en uttalad risk för att stora resurser läggs
på yngre relativt friska personer, snarare än svårt sjuka med kanske fler
samtidiga diagnoser.
Detta innebär att det måste finnas en tydlig konsekvensanalys för området
jämlik och jämställd hälsa så att det i de nya systemen hela tiden finns
kapacitet att även ta emot patienter som har behov av kontinuerliga
personkontakter.

Personalförsörjningen
Framtidsplanen konstaterar att fler vårdplatser kräver mer personal, behovet
av utbildningsplatser lyfts. I övrigt hänvisas till
kompetensförsörjningsplanen som ska vara klar våren 2012. Det är alldeles
för sent, v i skulle ha behövt den redan förra året. Det måste bli en
högprioriterad uppgift, annars har vi ingen personal som kan bemanna
framtidens hälso- och sjukvård.
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V i hoppas att en strategi för kompetensförsörjning inte bara kommer att
handla om utbildning. Och att fokus ökar på all sorts personal. Vad vi kan
förstå så rör den mest akuta bristen idag specialistsjuksköterskor. När det
gäller rekrytering av specialistsjuksköterskor har Stockholms läns landsting
två tydliga problem som borde analyseras. Det ena är att möjligheterna till
att specialisera sig på betald arbetstid är ytterst små. Det kräver att
landstinget tillsätter särskilda resurser för detta. Vänsterpartiet anser att
detta borde åtgärdas på statlig nivå och lyfter också frågan i vårens
budgetmotion i riksdagen.
Det andra som specifikt rör Stockholms läns landsting är att legitimerade
sjuksköterskor som har många års arbete bakom sig inte får tillgodoräkna
sig dessa arbetade år efter specialisering. Den nya tjänsten som
specialistsjuksköterska räknas som en helt ny tjänst och lönekarriären börjar
om. I praktiken kan detta innebära flera tusen kronors lönetapp för en
nyutexaminerad specialistsjuksköterska vilket också resulterar i att många
går tillbaka till sina gamla jobb, nu som överkvalificerade sjuksköterskor.
Våren 2011 sökte endast 4400 elever i hela landet till vård och
omsorgsprogrammet. Att det är så få sökanden beror naturligtvis på flera
saker. En av dem är de allt osäkrare arbetsförhållandena och en allt mer
pressad arbetsmiljö. Vänsterpartiet har i flera år lyft behovet av en mycket
mer offensiv och proaktiv personalpolitik. Att den politiska ledningen sitter
och rullar tummarna i förhoppning att produktionen med sina
besparingsbeting kommer att klara att attrahera medarbetare är att inte förstå
det politiska ansvaret för personalförsörjningen.
Den absoluta majoriteten av landstingets personal inom vården är kvinnor.
Därför måste även jämställdhetsperspektivet lyftas inom personalpolitiken.
Inte minst ska landstinget ta fram en lönestrategi med tydligt
jämställdhetsperspektiv och med pengar avsatt i budget. Det fmns även
regionala aspekter som kollektivtrafikförsörjning och barnomsorg som
behöver ses över i synnerhet för den personal som arbetar dygnet runt.

S:t Göran
I Framtidsplanen uttrycks att frågan om vårdval kommer att behöva hanteras
på ett delvis annorlunda sätt då S:t Göran kommer att upphandlas. Det är väl
känt att Vänsterpartiet tycker att det är otroligt olyckligt att vi genomför en
stor och kostsam upphandling av ett sjukhus vilket kommer att leda till att
ett avtal skrivs som låser upp en relativt stor del av akutsjukvården i
Stockholm på lång tid, istället för att låta S:t Görans sjukhus vara en
integrerad del av framtidsplanen.

Karolinska Huddinge
Angående den framtida forskningen i Stockholms län står den mycket
luddiga formuleringen i planen att investeringar i N K S och K S Huddinge
bör planeras gemensamt så att resurserna utnyttjas på bästa sätt. Detta är
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svårt att bifalla eller avslå eftersom vi inte ens får en tydlig ambitionsnivå
eller färdriktning presenterad.

Barnsjukvården
Det finns en ganska tydlig ambition att flytta barnsjukvård från Karolinska
Solna till Danderyds sjukhus. Det finns däremot inte någon egentlig analys
av varför just Danderyd, som redan idag har brist på utrymme, skulle lämpa
sig särskilt väl. Vänsterpartiet är av den uppfattningen att Astrid Lindgrens
barnsjukhus bör vara kvar i sin helhet i Solna samt att dess närakut ska tas
tillbaka i egen regi så att den kan samorganiseras med barnsjukhuset. I
övrigt är vi positiva till att bygga ut barnsjukvården även på andra platser i
länet samt att öppna en förlossningsklinik på S:t Göran med neonatalvård
organiserad under Södersjukhuset.

Närsj ukhusen/Specialistcentra
Vård som inte behöver akutsjukhusens resurser ska flyttas ut från
akutsjukhusen. Vänsterpartiet tror också att närsjukhus är en bra idé - det
arbetade vi för även när vi själva satt i majoritet. Men mycket av den vård
som flyttas ut kommer att drivas i form av vårdval. Akutsjukhusen kommer
inte att få delta i vårdvalen vilket betyder att en stor del av den vård som
idag drivs på akutsjukhusen kommer att föras över till privata vårdbolag.
Flera remissinstanser lyfter risken för parallella organisationer, och
vårdgivare som främst ser till sin egen organisation. Risken för en massa
nya stuprör, på tvärs mot den utveckling av processarbete som idag sker på
samtliga akutsjukhus, är uppenbar och äventyrar ett effektivt samarbete.
Delade vårdkedjor innebär också flera risker ur ett
patientsäkerhetsperspektiv, ambulanstransporter mellan vårdgivare är bara
ett exempel. Fler vårdgivare kommer dessutom att ytterligare minska
transparensen för patienten. Vem som har det övergripande ansvaret för
patientens väg genom vården blir en knäckfråga i takt med ökat antal
vårdgivare.
Det finns en risk att specialister väljer att arbeta utanför akutsjukhusen, i
mer lätthanterliga specialistcentra, och att akutsjukvården får svårt att
upprätthålla jourlinjer. Ett sätt att möta den risken är rotationstjänstgöring.
Det finns en komplikation i detta alternativ där specialistcentra drivs av
olika privata vårdföretag, inte minst vad gäller frågor om bisyssla. Det
skulle förenkla betydligt om dessa specialistcentra var organisatoriskt
knutna till akutsjukhusen.
Det finns också en befogad oro för att specialistcentra knutna till vårdval
kommer att få samma effekter som i primärvården - att relativt friska
patienter överkonsumerar vård och att de sjukaste trängs undan.
Vänsterpartiet anser att akutsjukhusen ska få ett övergripande ansvar i
uppbyggnaden av närsjukhus/specialistcentra, i andra hand att
akutsjukhusen ska få delta i vårdvalet.
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Husläkarmottagningar
Enligt Framtidsplanen ska husläkarmottagningarna arbeta långsiktigt med
de personer som listat sig hos dem för en kontinuerlig kontakt och
rådgivning i hälso- och sjukvårdsfrågor. Om denna ambition ska
förverkligas så måste ersättningssystemet eller vårdvalsuppdraget förändras
från husläkarmottagning till vårdcentral, från ett borgerligt vårdval till det
Hälsoval som Vänsterpartiet står bakom. I Framtidsplanen står att
husläkaren ska vara primärvårdens första vårdinstans och patientens
vägledare. Med tanke på den L E O N princip som det också talas så mycket
om så är distriktssköterskor, undersköterskor och andra yrkeskategorier
förvånansvärt frånvarande i beskrivningen. HSO lyfter i sitt remissvar att de
inte tycker att samordningsansvaret bör ligga på behandlande läkare, utan att
detta bör bli en helt ny roll inom vårdsektorn. De lyfter även behovet av
specialistsjuksköterskemottagningar för fler diagnosgrupper.
Överhuvudtaget lyfter många remissvar just behovet av olika
specialistsjuksköterskekompetenser inom primärvården. Vänsterpartiet har
också i flera år lyft att det är dags att se vårdcentralerna som det nätverk av
olika kompetenser som de egentligen är, och att det måste finnas utrymme
för vårdcentralerna att profilera sig, till exempel mot olika diagnoser och
funktionsnedsättningar.

LEON
Framtidsplanen gör, tycker Vänsterpartiet, den helt riktiga bedömningen att
LEON-principen är en förutsättning för framtidens hälso- och sjukvårds
framgångsutsikter. Det paradoxala i dag är att i såväl tjänstemännens
dokument som den borgerliga politiska styrningen så är förutsättningarna
för att i praktiken genomföra ett effektivt LEON-arbete obefintligt. Om
L E O N principen ska kunna tillämpas i den praktiska sjukvården krävs en
förändring av dagens ekonomiska incitament. Andra personalgrupper än
läkarna är också alldeles för osynlig] orda i såväl Framtidsplan som
nuvarande ersättningssystem.
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