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Ärendebeskrivning
Helene Öberg m.fl. (MP) har lämnat en motion om ett bättre
omhändertagande på akutsjukhusen.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 15 januari 2015
Motion 2013:12
Förslag och yrkande
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i
skrivelse den 18 februari 2015.
Följande yrkanden framförs:
Bifall till landstingsrådsberedningens förslag (bilaga) att föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Bifall, från V-ledamoten med instämmande av MP-ledamöterna, till
Vänsterpartiets förslag (bilaga) att föreslå landstingsfullmäktige besluta
att bifalla motionen
Proposition
Ordföranden frågar på vart och ett av de framförda yrkandena och finner
att landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad
Reservation
Gunilla Roxby Cromvall (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Vänsterpartiets förslag. Susanne Nordling (MP), Malin Karlsson (MP) och
Michel Silvestri (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån egna yrkanden.
Särskilt uttalande
Erika Ullberg (S), Dag Larsson (S), Jens Sjöström (S), Nanna Wikholm (S)
och Anders Lönnberg (S) anmäler ett särskilt uttalande till protokollet från
Socialdemokraterna (bilaga).
Beslutsexpediering: Lan^stingsfullmäktige,Akt

Ordförande

Justerare

^usterare

Exp. datum
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Motion 2013:12 av Helene Öberg m. fl. (MP) om omhändertagande på våra
akutsjukhus
I dagens sjukvård brister samverkan mellan de olika vårdaktörerna. När ingen är
ansvarig för att vårdkedjor hålls samman så kommer patienterna i kläm. Bristen på
samarbete mellan aktörerna drar även undan mattan för forskning och utbildning. Det
innebär sämre förutsättning för att utveckla sjukvården med ex. nya mediciner och
för att utbilda fler läkare. Sjukvårdens resurser nyttjas till 85 procent av kroniker,
multisjuka och äldre. Trots det är sjukvården inte organiserad runt deras behov och
förutsättningar.
För Socialdemokraterna handlar framtidens hälso- och sjukvård om ett nytt
omhändertagande av patienten genom ökad specialisering på ex. kroniska sjukdomar,
närhet för behandling och minskad risk för vårdskador som vårdrelaterade
infektioner. För sjukvården innebär det stora utvecklingsmöjligheter i kontakten med
patienten och kring behandling. V i socialdemokrater vill att ett nytt
omhändertagande ska syfta till att så mycket vård som möjligt som idag bedrivs i
slutenvård istället ska kunna bedrivas i öppenvård, dvs. istället för att läggas in ska
patienten kunna gå hem samma dag. Det innebär säkrare vård för patienterna genom
minskad risk för vårdskada som kan uppstå när man är inlagd och det innebär en
effektivare användning utav av sjukvårdens resurser.
Socialdemokraternas vill ha en jämlik sjukvård som ges efter de behov som patienten
har. Sjukvården ska för att upp nå detta arbeta utifrån två övergripande mål,
integration mellan vårdens aktörer och för en patientcentrerad vård. Målen syftar till
att öka integrationen mellan de olika utförarna genom tydlig ansvarsfördelning,
gemensamma arbetsprocesser och att vården organiseras utifrån patientens behov för
att skapa sammanhållna vårdkedjor. Det är sjukvården som ansvarar för att patienten
får rätt vård. Socialdemokraterna ser därför stora vinster för patienterna om
akutsjukhusen tillsammans med SLSO får ansvara för utflyttningen av
specialistsjukvård. På så vis kan vårdkedjor hållas samman och patientens behov
kommer i centrum framför ersättning till olika vårdaktörer. Sjukvårdens aktörer,
privata som offentliga, ska ges tydliga uppdrag att samarbeta med varandra för
patientens bästa.
Sjukvården ska vidare aktivt söka samarbeten med näringsliv, akademi och andra
parter i syfte att genom forskning och innovation bidra till utvecklingen av
sjukvården. Sjukvården ska även bidra till utvecklingen genom att implementera nya
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läkemedel, arbetssätt och tekniska framsteg. V i anser att utbildningsuppdraget ska
delas av alla aktörer inom sjukvården.
Socialdemokraterna anser att den nya sjukvårdsstrukturen ska stödja dessa mål samt
bidra till ett bättre användande av sjukvårdens resurser. V i ser därför att
specialistvården för äldre, kroniker och multisjuka organiseras utifrån dessa
patienters behov och förutsättningar. Den nya sjukvårdsstrukturen innebär att det
kommer finnas utarbetade rutiner och arbetsprocesser för samarbete mellan
primärvård och specialistvård. Nya kontaktytor mellan patienter och sjukvården
skapas genom utveckling av IT-baserade stöd i behandling och för kontakt med
sjukvården. Det är i den nya sjukvårdsstrukturen som målen om patientcentrerad
vård förverkligas.
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Motion av 2013:12 Helene Öberg m.fl. (MP) om ett bättre omhändertagande på våra
akutsjukhus

Landstingsstyrelsen föreslås besluta föreslå Landstingsfullmäktige

Att bifalla motionen

Vänsterpartiet har länge och på många sätt drivit frågan om våra akutsjukhus. I Helene
Öbergs beskrivs på ett bra sätt vilka problem vi står inför och i den lyfts också många viktiga
saker att åtgärda. V i anser därför att de krav som finns i att-satserna bör bifallas.
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Motion av 2013:12 Helene Öberg m.fl. (MP) om ett
b ä t t r e o m h ä n d e r t a g a n d e p å v å r a akutsjukhus
Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink
Ärendebeskrivning
Helene Öberg m.fl. (MP) har lämnat en motion om ett bättre
omhändertagande på akutsjukhusen.
Förslag till beslut
Landstingstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad
Landstingsrådsberedningens motivering
Befolkningsökningen i Stockholms län har varit stor de senaste åren. I snitt
har befolkningen ökat med 35 000 invånare per år. Den framtida
befolkningsökningen väntas ligga på samma nivå. Knappt 2,2 miljoner
personer var år 2014 mantalsskrivna i Stockholms län. Befolkningen i de
högre åldrarna beräknas öka något mer än i de yngre åldrarna. De som
flyttar till Stockholms län är i regel i åldern 20 - 35 år.
Befolkningsökningen innebär i första hand stora möjligheter för
Stockholms län. Förändringarna i åldersstrukturen och
befolkningsökningen ställer också stora och varierande krav på sjukvården i
Stockholms län i framtiden.
Budgeten för sjukvården år 2015 uppgår till 51530 miljoner kronor. Det är
en ökning av landstingsbidraget med 4,1% jämfört med året innan.
Nettokostnadsutvecklingen har varit kraftfull för sjukvården under de
senaste åren. År 2009 ökade kostnaderna med 5,1%, år 2012 med 4,1% och
prognosen för år 2014 pekar på 4,1 %. Det innebär att sjukvården aldrig
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haft mer resurser än idag. Sedan år 2006 har sjukvårdens budget utökats
med i storleksordningen 50%. Motionärens påståenden om nedskärningar
inom sjukvården stämmer således inte.
Landstingsfullmäktige har tagit beslut om en Framtidsplan för hälso- och
sjukvården i Stockholms län. Det är ett strategidokument för utvecklingen
inom sjukvården i länet. Det behövs ett sådant dokument mot bakgrund av
de befolkningsförändringar som förutses och den snabba medicinska
utvecklingen som kommer att öka förutsättningar för att lindra och bota allt
fler sjukdomar. I Framtidsplanen tar landstinget ett samlat grepp om
utbyggnaden av hälso- och sjukvården som ska vara patientcentrerad,
effektiv och jämlik. Den framtida vården ska ha hög tillgänglighet och vara
av god kvalitet.
Framtidsplanen bygger på att den öppna vården byggs ut och blir basen i
sjukvården. Det innebär att husläkarvården, den öppna specialistvården,
äldresjukvården, den palliativa vården, rehabiliteringen och psykiatrin
förstärks. Dessutom är det viktigt att akutsjukhusens roll förtydligas. Den
öppna specialistsjukvården kommer att byggas ut med minst 10 000
vårdtillfällen under perioden 2010 till 2016. Geriatrik, rehabilitering och
palliativ vård kommer att byggas ut med ytterligare minst 10 000
vårdtillfällen. För akutsjukhusen planeras en utökning med 20 000
vårdtillfällen.
Almtsjukhusens vårduppdrag kommer att inriktas på att de ska ta hand om
de patienter som behöver deras specifika medicinska kompetens.
Akutsjukhusen kommer att få ansvar för en ökad andel akut vård i
framtiden. Flera akutsjukhus - som Södersjukhuset och S:t Görans sjukhus
- kommer att få ett utökat uppdrag på grund av befolkningsökningen och
det förändrade uppdraget för Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
Den högspecialiserade vården kommer att koncentreras till i första hand
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
Landstingets mål är att vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare
som kan rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. För att uppnå detta
måste landstinget erbjuda en god arbetsmiljö, ett gott ledarskap samt
jämlika och jämställda arbetsplatser. Personalbemanningen inom
sjukvården ska utgå från patientens behov. Kompetensförsörjningen är en
prioriterad del i personalarbetet. En gemensam modell för
kompetensplanering är under införande. Landstingsfullmäktige beslutade
redan år 2011 att alla sjukhus ska ta fram en kompetensförsörjningsplan.
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Lönebildningen är en viktig del för att landstinget ska kunna vara en
attraktiv arbetsgivare. Det är viktigt att skapa ett system där
medarbetarnas insatser och kompetens kopplas till deras löneutveckling.
Det är viktigt att arbeta med lönebildningen bedrivs ur ett stratetiskt
perspektiv för att bättre stödja kompetensförsörjningen. Den särskilda
lönesatsningen på specialistutbildade sjuksköterskor, biomedicinska
analytiker och barnmorskor inom förlossningsvården är ett gott exempel på
hur detta arbete kan genomföras. Dessutom satsar landstinget på fler
utbildningstjänster för läkare (AT- och ST-tjänster).
Det pågår ett aktivt arbete inom Stockholms läns landsting med att rusta
upp och renovera akutsjukhusen. Detta för att kunna ge patienterna en
bättre vård och personalen en bättre arbetsmiljö. Vid närsjukhusen
planeras även omfattande ny- och ombyggnationer. Det är viktigt att
personalen aktivt deltar i det stora förändringsarbete som framtidens hälsooch sjukvård innebär.
Vid Danderyds sjukhus kommer en ny behandlingsbyggnad med
akutmottagning att uppföras. Den nya byggnaden kommer även att
inrymma centraloperation, intensiwård, bild och funktion, sterilcentral
m m. Dessutom kommer sjukhusets befintliga byggnader att genomgå en
total upprustning.
På S:t Görans sjukhus planeras en helt ny vård- och behandlingsbyggnad,
upprustning av befintliga byggnader samt en ny akutmottagning. En
förlossningsklinik kommer att förläggas i den nya byggnaden. Dessutom
planeras för en ny byggnad för psykiatri.
På Södersjukhuset kommer en ut- och ombyggnad att ske. Flera nya
byggnader kommer att uppföras och befintliga vårdavdelningar kommer
moderniseras. Den nya behandlingsbyggnaden kommer att rymma
akutmottagning, operationsavdelning och nya vårdavdelningar.
På Södertälje sjukhus kommer en ny behandlingsbyggnad att byggas med
intensiwårdsplatser, operationssalar och nya vårdrum. Befintliga
byggnader kommer att rustas upp.
På Huddinge sjukhus kommer en ny byggnad med operationsalar att
uppföras. De nya byggnaderna innebär att nya arbetssätt kan införas. Omoch tillbyggnader kommer att skapa högre patientsäkerhet och bättre
arbetsvillkor för personalen.
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Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 oktober 2014
Motion 2013:12

Carl Rydingstam
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Motion av 2013:12 Helene Öberg m.fl. (MP) om ett
bättre omhändertagande på våra akutsjukhus
Ärendebeskrivning
Helene Öberg m.fl. (MP) har lämnat en motion om ett bättre
omhändertagande på akutsjukhusen.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 15 januari 2014
Motion 2013:12
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Motionären vill se ett bättre omhändertagande på våra akutsjukhus, med
fler vårdplatser, bättre arbetsmiljö samt samverkan mellan sjukhusen kring
dyr teknik.
Genom Framtidens hälso- och sjukvård sker omställningar inom
sjukvården, bland annat för att möta det ökade behovet av bemannade
vårdplatser. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med kompetensförsörjning
för att förbättra arbetsmiljön samt med att hitta bra lösningar för att
utnyttja avancerad teknik.
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Bakgrund
Helene Öberg m.fl. (MP) har lämnat in en motion om ett bättre
omhändertagande på våra akutsjukhus. Hon föreslår att
produktionsutskottet ska ges i uppdrag att se över sjukhusavtalen med syfte
att flytta fokus från nedskärningar till att skapaflervårdplatser, att
förbättra arbetsmiljön för medarbetarna på akutsjukhusen samt att
förbättra samverkan mellan sjukhus vad gäller dyr teknik.
Överväganden
I det pågående arbetet med framtidens hälso- och sjukvård kommer det att
bli omställningar inom hela vårdsystemet inom Stockholms län, för att
kunna ge patienter bästa möjliga vård. Avsiktsförklaringar mellan
akutsjukhusen och landstinget har tagits fram för att tydliggöra uppdragen
till akutsjukhusen (se beslut i landstingsstyrelsen den 20 maj 2014
(LS 1403-0280). Det pågår ett kontinuerligt arbete med att se över
kapaciteten inom vården för att se till att landstinget kan möta behovet av
bemannade vårdplatser.
Stockholms läns landsting arbetar med upprustning och renovering av
sjukhusen i länet, för att kunna ge patienterna bättre vård och för att
personalen ska få en bättre arbetsmiljö. Här beskrivs i korthet vad som
planeras för akutsjukhusen. Dessutom planeras stora satsningar på övriga
sjukhus som har specialistvård och husläkarverksamheter, vilket totalt ökar
antalet vårdplatser i länet.
Danderyds sjukhus ska byggas ut och moderniseras för 2,5 miljarder
kronor. En stor del i satsningen blir en ny behandlingsbyggnad med en
akutmottagning på en yta mellan de nuvarande sjukhusbyggnaderna. Den
nya byggnaden får också avdelningar för bild och funktion,
centraloperation, sterilcentral och andra lokaler för behandling och
intensiwård. Vidare planeras en total upprustning av ett av sjukhusets
befintliga hus. Fullt utbyggt ska sjukhuset kunna erbjuda 532 vårdplatser
inom den slutna vården, 52 fler än i dag.
I S:t Görans sjukhus investeras nästan 1,6 miljarder kronor i en om- och
utbyggnad. Byggnaden, i vilken akutmottagningen finns, byggs om. Det
planeras för en helt ny vård- och behandlingsbyggnad samt en
modernisering och teknisk upprustning av delar av sjukhusets befintliga
vårdbyggnader. I den nya byggnaden ska bland annat bedrivas
förlossningsverksamhet.
Ett belopp om 3,4 miljarder kronor satsas på en ut- och ombyggnad av
Södersjukhuset. Syftet är att skapa bättre och modernare lokaler med större
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förutsättningar för nya samarbetsformer och mer vård. Det nya sjukhuset
kommer dels att bestå av flera nya byggnader i västra delen av
sjukhusområdet, dels av moderniserade vårdavdelningar i de befintliga
byggnaderna. De nya fastigheterna består av en behandlingsbyggnad med
plats för bland annat akutmottagning, operation och sterilcentrum samt en
vårdbyggnad med cirka 150 vårdplatser.
I Södertälje satsar landstinget 1,5 miljarder på en ut- och ombyggnad av
Södertälje sjukhus samt investeringar i teknisk upprustning för bättre och
modernare lokaler med förutsättningar för samarbete på nya sätt och för
mer vård. En ny behandlingsbyggnad ska byggas och en av de befintliga
byggnaderna ska rustas upp. Det ska bland annat leda till 20 nya vårdrum,
fler intensiwårdplatser, nya och ombyggda operationssalar inklusive en
snittsal på BB/förlossning.
Ny- och ombyggnationerna på Huddinge sjukhus ska ge 36 nya vårdplatser
vilket beräknas öka kapaciteten på sjukhuset med cirka 3 700 vårdtillfällen
till totalt 47 600 per år jämfört med 2013. En del av förändringarna rör
operationssalar. Sjukhuset beräknas efter ny- och ombyggnation ha cirka
24 operationssalar, vilket i kombination med ny dimensionering och
förbättrad ytanvändning möjliggör nya arbetssätt och ett bättre flöde i
operationsverksamheten. Om- och utbyggnaden ska bland annat skapa en
högre patientsäkerhet och bättre arbetsvillkor för personalen.
Det är viktigt att personalen är delaktig i det stora förändringsarbete som
Framtidens hälso- och sjulcvård innebär. De avsiktsförklaringar som träffats
med akutsjukhusen gör det enklare att ha en konkret dialog med
medarbetarna kring de förändringar som görs och hur dessa påverkar den
egna avdelningen.
På landstingsstyrelsens förvaltning bedrivs ett långsiktigt strategiskt arbete
när det gäller personalfrågor inom landstinget. I budget 2012 beslutad i
landstingsfullmäktige den 14 juni 2011 (LS 1109-1250), slogs det fast att alla
sjukhus ska ta fram en kompetensförsörjningsplan, vilket också görs.
Landstinget har upphandlat specialistsjulcsköterskeutbildningar, som
komplement till ordinarie utbildningsplatser, och gör satsningar påflerAToch ST-tjänster. Förvaltningen följer noggrant utvecklingen kring vilka
yrkesgrupper och specialiteter det kan komma att bli brist på längre fram,
för att kunna anpassa utbildningsplatserna efter framtida behov.
Inom sjukvården arbetar förvaltning och utförare kontinuerligt för att hitta
bra lösningar för att kunna erbjuda bättre vård mer kostnadseffektivt. Det
kan exempelvis handla om hur man bäst utnyttjar operationssalar och
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därmed använder den avancerade tekniska utrustningen till största nytta
för patienterna.
Alla landstingets verksamheter har till uppgift att arbeta med ständiga
förbättringar. Olika former av underlag och data, som kvalitetsregister och
patientenkäter, ligger till grund för aktiviteter för att nå de mål som
landstinget anger. Patientsäkerhet och patientnytta ska alltid ligga främst.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet ger inga ekonomiska konsekvenser.
Miljökonsekvenser av beslutel
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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Motion av Helene Öberg (MP) om ett bättre omhändertagande på
våra akutsjukhus
Ett gott omhändertagande innebär en patientsäker och effektiv behandling på
akutsjukhusen. Alla akut sjuka människor ska ha rätt till en vårdplats och rätt
till vård under så lång tid det är medicinskt motiverat. De som söker vård akut
ska känna att de har blivit lyssnade på och att de har fått en snabb och säker
behandling. Stockholms läns landsting ska ligga i framkant med den tekniska
utvecklingen och använda sig av moderna och integritetssäkra IT-system.
Medarbetarna på akutsjukhusen har kompetens och kunskap som ska tas
tillvara på. Stockholms läns landsting ska vara en attraktiv arbetsplats, där
alla medarbetare ges förutsättningar att utföra sitt arbete och samtidigt ha
möjligheter till personlig utveckling. Sjukhusen ska erbjuda goda arbetsvillkor
och en trygg arbetsmiljö, vilket är grundstommen i en patientsäker vård.
Vi står inför nya och gamla utmaningar
Hälso- och sjukvården i Stockholms län står inför stora utmaningar. Vi får allt
fler äldre och befolkningen ökar. De privata alternativen är en allt större del
av vårdutbudet och de förutsättningar som sjukvården hittills varit
organiserade kring kommer att förändras. Samtidigt är situationen på
akutsjukhusen ansträngd. Överbeläggningar och underbemanning är vanligt.
Det är en situation som landstinget måste ta ansvar för och komma tillrätta
med. Idag finns det lediga vårdplatser som inte används därför att det saknas
bemanning. Det är inte acceptabelt.
Arbetsmiljön på akutsjukhusen i Stockholms län kan bli bättre
Personalomsättningen hos vissa yrkeskategorier är för hög. Detta beror på
flera faktorer. Hög stress under långa pass och mycket övertid är en
förklaring. Låga ingångslöner och dålig löneutveckling är en annan. Vårdens
medarbetare måste få vara lediga på riktigt när inte arbetar. Idag får många
sms med vädjan om att komma in och ta extra pass. Vi vill värna de anställdas
tid för återhämtning. Bemanning måste planeras på annat sätt än genom att
lediga medarbetare ständigt ska påminnas om arbetsplatsens behov.
Satsa på medarbetarna
Stockholms läns landsting behöver skapa förutsättningar för medarbetarna
att erbjudas kompetensutveckling och specialisering med bibehållen lön. Det
ska finnas utrymme att sätt löner utifrån medarbetarnas kompetens och
utbildningsnivå.
Framtidens hälso- och sjukvård kräver att politiken och verksamheten
målmedvetet söker optimala arbetsmetoder. En effektiv vård handlar inte om
att planlöst kapa kostnader, utan om att metodiskt arbeta med
verksamhetsutveckling i syfte att öka kvaliteten för de som söker vård akut.
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Alla medarbetare har en viktig roll i att säkerställa att patienten mår bättre
när den lämnar vården än när den kom dit. Landstinget ska värdesätta alla de
olika yrkeskompetenser som finns i vården och ska skapa förutsättningar för
att de används fullt ut. Varje yrkeskategori fyller en viktig funktion och är
också bäst på just sitt område. Effektiv vård innebär att medarbetare får
fokusera på sin profession. En städning som förhindrar smittor är lika viktigt
som en läkare som ställer en diagnos.
Sjukvården i Stockholms län måste också genomföra prioriteringar för att
möta det ökade behovet av sjukvård framöver. Ett sådant prioriteringsarbete
ska genomföras så öppet som möjligt. Det är politikernas uppgift att i dialog
med medarbetare och medborgarna ta nödvändiga beslut för att nå en bra
vård och samtidigt kunna upprätthålla en budget i balans.

Landstingsfullmäktige föreslås besluta
att

uppdra åt produktionsutskottet att se över sjukhusavtalen och
flytta fokus från nedskärningar till att skapa fler vårdplatser och
höja kvaliteten på vården,

att

uppdra åt produktionsutskottet att vidta åtgärder för att
förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare på akutsjukhusen,

att

uppdra åt produktionsutskottet att förbättra samverkan vad
gäller dyr teknik mellan sjukhus för att hushålla med
resurserna,
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