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Ärendebesla*ivning
Helene Öberg (MP) har lämnat en skrivelse om Stockholms läns landstings
uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att anse skrivelsen besvarad.
Landstingsrådsberedningens motivering
Stockholms läns landsting ska även i framtiden ge en god och säker vård till
invånarna i Stockholms län. En förutsättning för detta är en ekonomi i
balans och en god ekonomisk hushållning vilket i sig är en förutsättning för
en effektiv användning av skattemedel. Endast på detta sätt kan vi möta
leraven från morgondagens invånare.
Befolkningen i Stockholms län växer. Samtidigt blir andelen äldre allt
större. I denna grupp finns ett särskilt stort vårdbehov. Som en konsekvens
av detta finns ett stort investeringsbehov inom landstinget, vilket i sin tur
ställer höga krav på kostnadskontroll och effektiviseringar inom hälso- och
sjukvården.
Alla landstingets verksamheter förutsätts kontinuerligt utvärdera och
förbättra sina arbetssätt och rutiner, i syfte att använda tid och resurser för
bästa möjliga nytta. Det flödesorienterade arbetssättet tar sin utgångspunkt
i medarbetarnas engagemang och kunskap samt syftar till att ständigt
förbättra vården och dess arbetsmiljö.

Stockholms läns landsting
SKRIVELSE
2013-11-20

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 13 november 2013
Skrivelse från Helene Öberg den 8 oktober 2013

X

Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsdirektörens stab

i (4)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-11-13

Landstingsstyrelsen

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns
landstings uppföljning av effektiviseringar i
sj ukvår dsverksamheten
Ärendebesla*ivning
Helene Öberg (MP) har lämnat en skrivelse om Stockholms läns landstings
uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 13 november 2013
Skrivelse från Helene Öberg den 8 oktober 2013
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att anse skrivelsen besvarad.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Helene Öberg (MP) har lämnat en skrivelse om Stockholms läns landstings
uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten. I skrivelsen pekar
hon på behovet av att säkerställa att rätt incitament styr det
effektiviseringsarbete som sker på sjukhusen.
Förvaltningen konstaterar att effektivisering av vårdprocesser inte handlar
om besparingar utan snarare om att säkerställa att rätt resurser används för
att möta patienters olika behov och därmed ge utrymme för fler att ta del av
vårdens resurser. Ett verktyg i arbetet med att ta bort spill som dålig
kvalitet är att söka efter ständiga förbättringar. Flera förvaltningar och
bolag introducerar angreppssätt för förbättringsarbete som går under
beteckningen "lean". Syftet med "lean" är att identifiera och eliminera alla
de faktorer i en vårdprocess som inte skapar värde för patienten. Enkelt
uttryckt handlar det om rätt vård vid rätt tillfälle och med rätt resurser. Att
arbeta med ständiga förbättringar är inte någon del av traditionellt arbete
med besparingar. Däremot visar erfarenheter från akutsjukhusen och
resultat från forskning inom området att det ofta går att åstadkomma
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positiva ekonomiska resultat ganska snart efter en implementering av
arbetssätt som bejakar systematiskt förbättringsarbete.
Effektiviteten i landstingets verksamheter mäts på olika sätt inom ramen
för respektive verksamhet. Sjukhusen har alla olika typer av balanserade
styrkort och verksamhetsplaner genom vilka man både styr och mäter
resultatet för verksamheterna som helhet. Att redovisa hur "frigjord tid"
används och hur medarbetare informeras kring detta måste i första hand
vara en fråga för respektive verksamhet. På aggregerad landstingsnivå är
det svårt att se hur en sådan datainsamling skulle bidra till ökat värde eller
till bättre styrinformation.
Bakgrund
Helene Öberg (MP) önskar i sin skrivelse att förvaltningen utreder på vilka
parametrar som respektive sjukhus mäter sin effektivitetshöjning, hur den
tid som frigörs av effektiviseringarna används samt vilken information som
ges till medarbetarna om detta.
Överväganden
Akutsjukhusen i Stockholms läns landsting bedriver ett aktivt och
långsiktigt arbete med ständiga förbättringar. Flera av sjukhusen grundar
sitt förbättringsarbete på metoder som går under samlingsnamnet "Lean
Production".
"Lean" bygger på ett holistiskt systemtänkande som kort sammanfattat kan
beskrivas som ett angreppssätt där fokus läggs på organisationen, enheten,
avdelningen etc. som helhet, innan man fokuserar på enskilda detaljer.
Utgångspunkten är att ett system levererar exakt det resultat som den är
designad för. Vill man ha ett annat resultat måste man ändra på designen.
Systemtänkandet har fokus på den man finns till för och ska skapa värde
för. För akutsjukhusen är detta ofta patienten. "Lean" som helhetssyn
handlar också om att eliminera så kallat slöseri, som exempelvis kan handla
om onödiga transporter, väntetider, att nödvändig utrustning inte finns på
rätt plats och så vidare. Sammanfattningsvis ska ett lyckat "leaninitiativ"
leda till att flöden och processer ändras så att de minskar/eliminerar slöseri
och överbelastning av både människor och system.
Målet är ett jämnt flöde och en situation som alla inblandade parter vinner
på. Medarbetarna ska uppleva att arbetssituationen förbättras, att
kompetens tas till vara och att minskat slöseri leder till att det finns tid till
annat än det ordinarie flödet. Patienten ska uppleva att vårdkedjan
fungerar som en sammanhållen enhet, att väntetiderna minskar och att
kvaliteten ökar. Detta ska i sin tur leda till att akutsjukhuset som sådant
fungerar bättre, har nöjdare medarbetare och patienter - något som
förmodas även ge långsiktiga, positiva ekonomiska konsekvenser.
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Ett ständigt förbättringsarbete har inget slut. Som begreppet antyder
handlar det om kontinuitet. Många av våra verlcsamheter använder den så
kallade PDCA-cykeln (Plan, Do, Check, Act) eller PDSA (Plan, Do, Study,
Act) för att planera förbättringen, genomföra den, kontrollera att det blev
som man planerat samt analysera resultaten och gå vidare med ytterligare
förbättringar. Detta är ett kontinuerligt arbete som inte utan konvulsioner
kan kombineras med mer kamerala krav på besparingar. Däremot leder ett
väl fungerande leaninitiativ alltid till vinster.
Medarbetare som trivs på jobbet och får vara med och utveckla sitt arbete
samt ges möjlighet att påverka sin situation långsiktigt deltar aktivt i att ta
fram smarta lösningar. Kopplar man därtill de vinster som också patienten
och sjukhuset upplever så går det ganska snart att räkna hem ekonomiska
konsekvenser av arbete med ständiga förbättringar. Vi har ett flertal
exempel på att detta fungerar mycket väl i landstingets verksamhet. Ett
fungerande leanarbete innehåller aldrig en målbild om att medarbetare ska
"effektivisera bort sina arbetskollegor".
Effektiviseringsbeting på två procent som inte enbart rör akutsjukhusen
utan hela Stockholms län landsting - hanteras inte inom ramen för
leanarbetet. Däremot kan resultatet av leanarbetet räknas in i ett
övergripande ekonomiskt resultat för exempelvis ett akutsjukhus.
Effektiviseringsbeting i sig diskuteras snarare utifrån de möjligheter som
finns i att exempelvis göra medvetna ekonomiska val, att upprätta bra avtal
med leverantörer och att minska på konsultkostnader. Det handlar om
kostnadskontroll, som i sig kräver långsiktighet för att inte drastiskt drabba
och påverka verksamheten.
Skrivelsens påstående om att det inte går att kombinera ett besparingskrav
med implementering av verktyg som lean är inte utan diskussion. Tvärtom
visar exempel från akutsjukhusens praktik och från forskning inom
området att det ofta ganska snart efter en implementering av ett
systematiskt förbättringsarbete också går att redovisa positiva ekonomiska
resultat.
Förvaltningen delar den syn som framförs i skrivelsen att det är viktigt att
säkerställa att verlcsamheten faktiskt blir effektiv - och att sjukhusen inte
tvingas ta långsiktigt ohållbara beslut för att höja sin produktivitet. Detta
mäts idag på olika sätt inom ramen för respektive verksamhet. Sjukhusen
har alla olika typer av balanserade styrkort och verksamhetsplaner genom
vilka man både styr och mäter resultatet för verksamheterna som helhet.
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För att kunna hantera de utmaningar som följer med en växande
befolkning, ett ökat vårdbehov, medicintekniska framsteg och anspråken på
att ställa om hälso- och sjukvården i relation till framtida möjligheter och
krav, måste landstingets verksamheter som helhet bli bättre på att ta till
vara de resurser som kan frigöras av förbättringar som är möjliga i vården.
Former för ett mer systematiskt erfarenhetsutbyte mellan enheter, ökat
samarbete samt kompetensdelning är något som förvaltningen arbetar med
i samarbete med akutsjuldiusen, men också i samarbete med övrig
verksamhet i landstinget.
Slutligen efterfrågas i skrivelsen hur resultaten på olika sätt återkopplas till
medarbetarna. Förutom den interna kommunikation som finns på intranät
och som sker på arbetsplatsträffar och på andra sätt inom veii<samheterna
har akutsjukhusen också egna personaltidningar med god spridning och där
det ges återkoppling på hur både leanarbetet och specifika insatser för att
förbättra arbetsformer och organisation kan leda fram till effektivare
verksamhet.
Med hänvisning till ovanstående anser förvaltningen att skrivelsen ska
anses besvarad.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör
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Skrivelse om SLLs uppföljning av effektiviseringar i verksamheten

Flera akutsjukhus bedriver idag ett aktivt effektiviseringsarbete. Som
inspiration är oftast "Lean Production" (eller bara Lean), en filosofi om hur
man bäst hanterar resurser för att få mer effektivaflöden.Det är tydligt i
landstingets budget att sjukhusen uppmanas till detta arbete och att mer
effektiva flöden är en viktig fråga för sjukvårdens verksamheter.
Förespråkare för just Lean som metod är samtidigt noggranna med att lyfta
fram att den här typen av effektiviseringar är oförenlig med nedskärningar.
Framförallt nämns då att utvecklingen på arbetsplatsen drivs underifrån och
av personalen självt - då fungerar inte sämre villkor som morot. Det här
förefaller vara ganska självklart, för vem vill effektivisera bort sina
arbetskollegor?
Samtidigtfinnsett besparingskrav om 2% som årligen drabbar landstingets
verksamheter, och allra hårdast drabbas akutsjukhusen. Samtidigt som
trycket på våra akutmottagningar ökar, ska sjukhusen klara uppdraget med
en otillräcklig resursutveckling.
Det är också viktigt att säkerställa att verksamheten faktiskt blir effektiv och att sjukhusen inte tvingas ta långsiktigt ohållbara beslut för att höja sin
produktivitet. Exempelvis att skicka hem människor för tidigt eller att
bedömningar görsförsnabbt på för lösa grunder för att det helt enkelt inte
hinns med annars.
För att säkerställa att rätt incitament styr effektivisermgsarbetet vill vi därför
att förvaltningen utreder på vilka parametrar som respektive sjukhus mäter
sin effektivitetshöjning. Dessutom vill vi ha tydligt redovisat hur den
frigjorda tiden sedan används och hur information om detta ges till
medarbetarna.

Helene Öberg

