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Protokollsanteckning
till ärende 1
Åtgärdsplan utifrån kartläggning och analys av Landstinget i Jönköpings läns konsumtion och
produktion
Med anledning av den kartläggning och analys samt det förslag till åtgärder som nu läggs fram för att
komma tillrätta med den negativa ekonomiska utvecklingen vill vi Socialdemokrater framföra
följande:
För att säkerställa en hälso- och sjukvård av god kvalitet och med hög tillgänglighet krävs en tydlig
politisk styrning men också ständig uppföljning av den ekonomiska utvecklingen. God ekonomisk
hushållning innebär att klara dagens verksamhet utan att vältra över kostnaderna på kommande
generationer.
Kostnaderna för hälso- och sjukvården finansieras inte idag fullt ut, vilket inte är förenligt med god
ekonomisk hushållning.
Vi Socialdemokrater anser att den moderatstyrda ledningen dröjt allt för länge med att vidta
åtgärder, något vi krävt vid flera tillfällen.
I den kartläggning, analys samt förslag till åtgärder som nu finns till hands saknar vi en fördjupad
analys inom flera områden och har också en del ställningstaganden när det gäller förslagen till
åtgärder.
När det gäller arbetet inom Kraftsamling som syftar till att stärka och förnya verksamheten för bättre
hälsa till lägre kostnader men också frigöra resurser för framtida satsningar, finns det ingen
beskrivning av vad som hittills åstadkommits.
En stor och genomgripande förändring i sättet att finansiera verksamheten genomfördes 2013. Ett
nytt finansieringssystem för att skapa förutsättningar för konkurrensutsättning av
specialistsjukvården. En snabb förändring som genomfördes utan någon konsekvensanalys innan
införandet. Någon analys av konsekvenserna under året finns heller inte beskrivet i kartläggningen.
Ett marknadsanpassat ersättningssystem tillsammans med uppsplittring av sjukhusvården riskerar att
på sikt äventyra framtiden för våra tre akutsjukhus.
Kartläggningen slår fast att landstinget har 60 vårdplatser fler än genomsnittet i riket. Vi ställer oss
tveksamma till att utan någon djupare analys göra ett sådant ställningstagande.
I samband med revisionens granskning, 2012-2013, av styrning och dimensionering av antalet
vårdplatser skrevs bland annat följande:

-

Socialstyrelsen har i olika granskningar konstaterat att överbeläggningar och brist på
vårdplatser är vanligt förekommande
Det saknas kunskap om det finns rätt antal vårdplatser i länet och om dessa är rätt fördelade
mellan olika verksamheter och specialiteter
Det finns inga analyser av antalet vårdplatser i förhållande till befolkningsunderlaget eller
antalet vårdplatser i förhållande till vårdtyngd

För att komma tillrätta med den negativa ekonomiska utvecklingen krävs att dagligen arbeta med
verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar i första hand för varje enskild patient men också
för att få en kostnadseffektiv verksamhet. Mot den bakgrunden är förslaget till åtgärder nödvändiga
och en del av arbetet med ständiga förbättringar. Vi Socialdemokrater anser dock att den
moderatstyrda ledningen under senare år prioriterat ökad utförsäljning och privatisering av
sjukvården.
Vi Socialdemokrater har sagt nej till ett ersättningssystem som leder till utförsäljning av den
specialiserade sjukhusvården.
Ett nytt marknadsanpassat ersättningssystem och vårdvalsinförande är delar som flyttat den politiska
majoritetens fokus från att ha kontroll över ökade skenande hyrläkarkostnader och dagligt
förbättringsarbete.
Hälso- och sjukvården utvecklas och förändras ständigt. Förslagen till åtgärder är sådana som hela
tiden måste vara i fokus för att erbjuda patienterna den bästa och mest kostnadseffektiva vården.
Rätt nivå på antalet vårdplatser hänger samman med hur vi organiserar sjukvården som system och
hur vi förmår att samverka med andra aktörer som kommuner och landsting.
Vi anser att det behövs en fördjupad analys över hur förslagen till åtgärder, som syftar till att plocka
bort vårdplatser, påverkar de som behöver vården mest, de äldre och mest sjuka.
Enligt arbetsmiljölagen ska en konsekvens- och riskanalys göras före beslut i landstingsstyrelsen.
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