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Landstingsstyrelsen, ärende 2

Förlängning av TioHundraprojektet
Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att ge TioHundra permanent status i landstingets organisation
att uppdra till landstingsstyrelsen att utarbeta förslag till avtal, reglementariska föreskrifter och andra styrdokument i enlighet med vad som anförs i denna skrivelse
att uppdra till landstingsstyrelsen att utifrån vad som anförs i denna skrivelse utarbeta förslag till hur en valfrihetskedja kan skapas inom ramen för Tiohundras samverkansmodell.

Tack vare Tiohundramodellen har Norrtälje kommun tillsammans med landstinget
under sju års tid utvecklat en unik vårdmodell som möjliggjort för Norrtäljeborna att
vända sig till en samlad aktör för att få hjälp med de vård- och omsorgsinsatser de
behöver. Den vetenskapliga utvärdering som genomfördes 2011 och den konsultutredning som genomfördes inför förlängningen 2009 visar båda på ökad kvalitet och
effektivitet. Samordningen mellan kommun- och landstingsverksamhet har förbättrats, patientsäkerheten och kundnöjdheten har också blivit bättre. Projektet har med
andra ord varit en framgång – ingen borde behöva tveka på den punkten.
Mot bakgrund av de positiva erfarenheter som finns av projektet vore det naturligt att
fatta beslut om en permanentning. Men Moderaterna ger istället beskedet att det bara
blir ett fortsatt tidsbegränsat projekt om tre ytterligare år. Moderaternas oklara avsikter medför att framtiden för Tiohundra sätts ifråga.
Landstingets politiska majoritet nöjer sig inte med att sprida osäkerhet om framtiden
för Tiohundra, de förskjuter också inflytandet från ett partnerskap på lika villkor mellan kommunen och landstinget till att ge landstinget ökad makt över Norrtäljebornas
vård och omsorg. Den politiska majoriteten föreslår att ordförandeposten i Tiohundranämnden inte längre ska alternera mellan kommun och landsting. Istället ska landstinget utse ordförande. Dessutom ska fler beslut i landstingsledningen om bland annat vårdval beskära den lokala handlingsfriheten i Tiohundra.
Vi menar att Tiohundra bör göras till en permanent organisation och utgångspunkten
vara att kommunen och landstinget deltar som jämställda parter. Vi menar att det i
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ursprungsidén med Tiohundra ingick att Norrtäljeborna själva skulle ges rådighet
över sin vård och omsorg utan toppstyrning från landstinget.
Syftet med Tiohundra var från starten att genom en decentraliserad modell få till
stånd ett helt nytt arbetssätt mellan två huvudmän för att nå en högre kvalitet i en
trygg, effektiv och patientsäker vård och omsorg där vårdkedjor hänger samman.
Utvärderingen visar att Tiohundra i huvudsak varit på rätt väg.
Moderaternas linje att införa Stockholms vårdvalsmodell rakt av i Norrtälje tar inte
hänsyn till behovet av att kommunen och landstinget måste samverka runt den enskilda människans behov av vård- omsorg. Utan anpassningar till samverkanstanken
medför vårdvalet att vårdkedjor styckas och fragmentiseras, vilket försämrar vårdkvaliteten för den enskilde patienten.
I syfte att fortsätta utveckla projektet bör en diskussion starta om hur en valfrihetskedja kan skapas inom ramen för Tiohundras samverkansmodell. Landstinget bör
bjuda in forskare och vårdföretag, brukare och profession till dialog. Intresse finns
från många aktörer. Men viljan att värna grundtanken med Tiohundra tycks fattas
den politiska majoriteten.

