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Ärendebeskrivning
I Framtidsplan för hälso- och sjukvården föreslås en inriktning för hur hälsooch sjukvården ska utvecklas i Stockholms läns landsting under de kommande
åren. Förslaget har översänts till bl a produktionsutskottet för synpunkter.
Framtidsplan för hälso- och sjukvården kommer slutgiltigt att beslutas av
landstingsmllmäktige.
Vid produktionsutskottets sammanträde 29 mars 2011 diskuterades innehållet
i rapporten Framtidens hälso- och sjukvård (LS 1104-0624), den rapporten
ingår som en del i Framtidsplanen.
Beslutsunderlag
Missiv, tf landstingsdirektör 2011-04-27
Tjänsteutlåtande, tf landstingsdirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör
2011-04-27

Framtidsplan för hälso- och sjukvården, landstingsstyrelsens förvaltning och
hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2011-04-27
Överläggning och beslut
Chefcontroller Henrik Gaunitz, Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning,
informerade om innehållet i förslaget.
Ordföranden (FP) yrkade bifall till förslag från Moderaterna, Folkpartiet
liberalerna och Centerpartiet (bilaga 1).
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Ordföranden ställde proposition på förslaget och fann detta antaget.
Landstingsstyrelsens produktionsutskott hade således beslutat
att i huvudsak tillstyrka förslaget avseende framtidens hälso- och sjukvård i
Stockholms län
att föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att
landstingsstyrelsen i samråd med berörda ska tillse att alla verksamheter har
en personal- och kompetensförsörjningsplan
att föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att
landstingsstyrelsen och berört utskott kontinuerligt i dialog ska följa upp
ägarstyrningen utifrån fullmäktiges och stämmornas ägardirektiv
att därutöver anföra följande:
"Förslaget till ny framtidsplan för hälso- och sjukvård anger en konkret och
välawägd inriktning för utvecklingen.
Genom den nya strukturen för framtidens hälso- och sjukvård och de
investeringar som föreslås finns goda förutsättningar att möta behovet av ett
utökat antal vårdplatser i Stockholms län. Det är angeläget att följa
utvecklingen noga och säkerställa att nya vårdplatser tillkommer i tillräcklig
omfattning, vilket blir en viktig utmaning för produktionsutskottet.
De satsningar på ändamålsenliga it-system och e-hälsotjänster som föreslås i
framtidsplanen skapar förutsättningar för ett effektivare vårdarbete. Ehälsosatsningarna ska bidra till att patienten blir en medaktör i den egna
vården och därför är det angeläget att brukarperspektivet noga beaktas.
Produktionsutskottet vill även understryka personalens roll och vikten av att
medarbetarna ges förutsättningar att tillgodogöra sig de möjligheter som itoch e-hälsosatsningarna innebär.
Den nya strukturen och de investeringar i fastigheter samt verksamheten som
planeras vid Nya Karolinska sjukhuset i Solna förutsätter en genomtänkt
strategi för kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården. Det är därför
angeläget att den utredning som produktionsutskottets initierat kring
kompetensförsörjningen tydliggör de åtgärder som behöver vidtas för att leva
upp till intentionerna i framtidsplan för hälso- och sjukvård.
Produktionsutskottet har anledning att ur ett produktionsperspektiv
återkommande följa genomförande av framtidsplanen. Utskottet avser därför
att fortsättningsvis föra en aktiv dialog med berörda styrelser avseende
genomförandet av framtidsplanens olika delar. "
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Produktionsutskottet beslutade för egen del
att omedelbart justera sitt beslut
Lars Dahlberg (S), Johan Sjölander (S), Inger Ros (S) och Raymond Wigg (MP)
deltog ej i besluten.
Lars Dahlberg (S), Johan Sjölander (S), Inger Ros (S) anmälde ett särskilt
uttalande (bilaga 2).
Håkan Jörnehed (V) anmälde ett ersättaryttrande (bilaga 3).
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Förslag till beslut
Produktionsutskottet föreslås besluta
att

i huvudsak tillstyrka förslaget avseende framtidens hälso- och sjukvård i
Stockholms län

att

föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att
landstingsstyrelsen i samråd med berörda ska tillse att alla verksamheter har en
personal- och kompetensförsörjningsplan

att

föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att
landstingsstyrelsen och berört utskott kontinuerligt i dialog ska följa upp
ägarstyrningen utifrån fullmäktiges och stämmornas ägardirektiv

att

därutöver anföra följande.

Förslaget till ny framtidsplan för hälso- och sjukvård anger en konkret och välawägd
inriktningförutvecklingen.
Genom den nya strukturen för framtidens hälso- och sjukvård och de investeringar som
föreslås fmns goda förutsättningar att möta behovet av ett utökat antal vårdplatser i
Stockholms län. Det är angeläget att följa utvecklingen noga och säkerställa att nya
vårdplatser tillkommer i tillräcklig omfattning, vilket blir en viktig utmaning för
Produktionsutskottet.
De satsningar på ändamålsenliga it-system och e-hälsotjänster som föreslås i framtidsplanen
skapar förutsättningar för ett effektivare vårdarbete. E-hälsosatsningarna ska bidra till att
patienten blir en medaktör i den egna vården och därför är det angeläget att
brukarperspektivet noga beaktas. Produktionsutskottet vill även understryka personalens roll
och vikten av att medarbetarna ges förutsättningar att tillgodogöra sig de möjligheter som itoch e-hälsosatsriingarna innebär.
Den nya strukturen och de investeringar i fastigheter samt verksamheten som planeras vid
Nya Karolinska sjukhuset i Solna förutsätter en genomtänkt strategi för kompetensförsörjning
i hälso- och sjukvården. Det är därför angeläget att den utredning som Produktionsutskottets

initierat kring kompetensförsörjningen tydliggör de åtgärder som behöver vidtas för att le
upp till intentionerna i framtidsplan för hälso- och sjukvård.
Produktionsutskottet har anledning att ur ett produktionsperspektiv återkommande följa
genomförande av framtidsplanen. Utskottet avser därför att fortsättningsvis föra en aktiv
dialog med berörda styrelser avseende genomförandet av framtidsplanens olika delar.
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Framtidsplan for Hälso- och sjukvården
Framtidsplanen för hälso- och sjukvården är ett av de viktigaste underlagen som
landstinget har att hantera på lång tid. V i vill tacka för ett, i många avseenden, bra
underlag. V i anser dock att den politiska majoriteten har valt en alltför snäv tidsram
och vi ser det som omöjligt att hantera ett så viktigt ärende på så kort tid. Det hade
varit en enorm styrka att, åtminstone försöka, nå en blocköverskridande överenskommelse.
V i deltar inte i beslutet på dagens möte med hänvisning till ovan nämnda skäl.
Södertälje sjukhus står inför akuta investeringsbehov och är ett av länets mest slitna
sjukhus. Att lämna Södertälje sjukhus utan ett tydligt investeringsbesked är att i praktiken inleda en nedläggning.
:

Kompetensförsöijningen ligger i planen som ett decentraliserat uppdrag på verksamheterna. V i ser ett stort behov av att ta ett koncernövergripande ansvar för den framtida personalförsörjningen. Även om personaldirektören fått ett tydligt uppdrag att på
central nivå utreda frågan så krävs konkreta åtgärder också på kort sikt.
Egen regiverksamhetema måste få ett utvecklingsuppdrag. Färre vårdplatser i akutsjukhusen kommer att innebära att mer och mer planerade operationer och eftervård
kommer att bedrivas utanför akutsjukhusen. Självklart ska SLSO kunna vara med
och konkurrera om denna verksamhet. Dels för att säkra mångfalden bland utförare
men också för att utveckla landstingets egen kompetens.
Styrmodellen måste ses över för att säkra om att bästa kompetens används. Idag utnyttjas verksamheternas kunnande allt för lite. Exempelvis ligger i framtidsplanen
ansvaret för en utveckling av det akuta omhändertagandet på HSN, vi är övertygade
om att producentorganisationen är bättre lämpad att ta fram kloka och bra förslag
inom området. Likaså har HSN ansvar för utredning av oiriflyttning av psykiatri och
geriatrik från akutsjukhusen. Också här måste producentorganisationens kompetens
tas tillvara.
Socialdemokraterna återkommer i landstingsstyrelsen med sitt samlade ställningstagande kring ärendet.
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Framtidsplan för hälso- och sjukvården
Synpunkter från Vänsterpartiet påframtidenshälso- och
sjukvård ur ett produktionsutskottsperspektiv.
Vänsterpartiet anser att det bör finnas ett uttalat mål att driva de egna
verksamheterna med så gott resultat som möjligt med syfte att skapa en
jämställd och jämlik vård i Stockholms län utifrån ett demokratiskt och
samhällsekonomiskt perspektiv. Att de egna verksamheterna är
framgångsrika ligger i alla Stockholmares, de egentliga ägarnas, intresse.
Som ägare till den egna sjukvårdsproduktionen anser Vänsterpartiet att det
är en självklarhet att alla akutsjukhus som vill ska få delta i vårdvalet av de
specialistverksamheter som ska flyttas ut från akutsjukhusen.
Ägarna och produktionsutskottet ska stimulera och uppmuntra sjukhusen
att delta i detta vårdval. Vänsterpartiet har tilltro till att både sjukhus
styrelserna och sjukhusledningarna själva kan avgöra om de har möjlighet
att delta i vårdvalet, det behöver inte överprövas av politiken.
För att Mara den utmaning som förslaget om framtidens hälso- och
sjukvård innebär tror vi att alla goda krafter behövs för att kunna
genomföra förslaget och den framtida utmaningen.
Därför hoppas vi att de borgerliga partierna tänker om och bortser från
ideologi och tänker på det praktiska genomförandet i stället.
Utifrån produktionsutskottets perspektiv är
personalförsörjningen högaktuell.
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, vi skulle ha behövt den redan förra året. Det måste bli en
högprioriterad uppgift, annars har vi ingen personal att bemanna
framtidens hälso- och sjukvård.

Stockholms läns landsting
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Säte: Stockholm
Box 22550
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Besök oss: Hantverkargatan 45. Kommunikationer: T-bana Rådhuset, Buss 3, 40, 62 och 69
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Vi 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.
Nya arbetsformer på Nya karolinska sjukhuset
Det nya sjukhuset är ett nyskapande sjukhus som bygger på team. Det
innebär att vi nu har en unik möjlighet att organisera vårdarbetet på ett nytt
framtida sätt. Därför borde vi skicka en tydlig politisk signal till KS ledning
som nu enligt förslag tar över innehållsplaneringen på NKS. Det tydliga
fokus som finns på team måste innebära att läkarna på det nya sjukhuset
schemaläggs.
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Finansiering:
Det finns ett parfinansiellaförutsättningar som verkar vara huggna i sten
och som vi ifrågasätter. En återkommande formulering 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 Mara ett
sammanlagt besparingsbeting om tre procent per år. Flera av våra
producenter flaggar dock redan i dag för att de inte kommer att Mara ens
dagens rationaliseringskrav. Danderyds sjukhus är till exempel mycket
tydliga i detta.
Vänsterpartiet tycker att det är dags att problematisera bilden om det
växande gapet och de ekonomiska förutsättningarna. Vi 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 både se över kostnader och
intäkter. Vi 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.
Vänsterpartiet har respekt för att den borgerliga kartellen inte sänkt skatten
mer än den har gjort - trots vallöften om motsatsen. Vi 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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