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Ärende 3: Interpellationer
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-
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- Beslut från Naturbruksstyrelsen
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Svar på interpellation från Eva Olofsson (V) angående

Krisen på akutmottagningarna går att lösa
Eva Olofsson frågar i en interpellation om jag kommer att ta några initiativ för att sjukhusen
ska kunna uppnå 90 procent genomsnittlig beläggningsgrad samt om jag kommer att vidta
åtgärder för att sänka veckoarbetstiden för dem som jobbar natt på sjukhusen.
Det citat som inleder interpellationen är allvarligt. Om en ledande läkare anser att läget är
utom kontroll och utan tvekan patientosäkert är det en skyldighet att omgående rapportera
detta till sina chefer. Det finns också klara rutiner hur man ska hantera problem med
vårdplatser. Sjukhusen har rutiner för vem som har ansvar för vårdplatsfördelning och vem
som har ansvar för patientsäkerheten.
Jag delar uppfattningen att utvecklingen på sjukhusen måste vändas. Regionen har en
nollvision för överbeläggningar och denna målsättning ska givetvis uppfyllas.
Problemen med överbeläggningar är däremot inte nya. Under 2010 fick chefsläkarna i
regionen uppdraget att utarbeta strategier för att hantera överbeläggningarna. I början av 2012
tog samtliga sjukhus fram åtgärdsplaner för att minska överbeläggningarna.
Samverkan med kommunerna är en mycket viktig del i arbetet för att frigöra platser då
patienterna är färdigbehandlade. Bara på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har antalet
färdigbehandlade vid flera tillfällen varit omkring 200 personer. Ofta väntar de på hemtjänst
eller korttidsplatser i sina hemkommuner.
Vi behöver ta ytterligare initiativ till samverkan med kommunerna om vården av
utskrivningsklara. Ytterligare initiativ behövs för att få fler lättvårdsplatser i samverkan med
kommunerna. Det behövs mer samverkansformer liknade de närsjukvårdsteam som jobbar i
bland annat Skaraborg och olika typer av vårdsamverkan.
När det gäller arbetstider för de som jobbar natt är detta i första hand en avtalsfråga.
Ett nytt avtal är nyligen tecknat mellan Vårdförbundet och SKL där arbetstiden är sänkt för de
som jobbar helt eller delvis natt.

Vänersborg, 2017-01-23

Johnny Magnusson (M)
Regionstyrelsens ordförande
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Svar på interpellation från Eva Olofsson (V) angående

Avgifter inom vuxenhabiliteringen
Eva Olofsson har i en interpellation till mig ställt frågan om huruvida jag är beredd att ta initiativ till att ta bort
patientavgifterna inom vuxenhabiliteringen.
Syftet med avgifter inom hälso- och sjukvård är sällan att finansiera verksamheter, utan avgifter används i
huvudsak för att styra patientströmmar. Till exempel har vi anpassat våra avgifter för att vi vill styra patienter
över från sjukhusens akutmottagningar till primärvården. Utifrån detta resonemang måste vi fundera över vilka
effekter som avgifter medför för framför allt resurssvaga grupper. Det finns en risk att avgifter, trots ett generöst
högkostnadsskydd, medför att patienter med svag ekonomi inte söker de insatser de behöver. Det vore olyckligt
och kan medföra men för den enskilde, men också högre kostnader för samhället totalt sett om patienten sedan
söker andra, ofta dyrare, insatser som varit undvikbara.
Jag konstaterar att jag i grunden delar Olofssons bild av situationen. Interpellation rör en grupp patienter som i
många fall är en ekonomiskt svag grupp i samhället och utifrån mitt resonemang ovan kan det finnas skäl att
justera våra avgifter inom vuxenhabiliteringen.
Det pågår just nu en översyn av avgifterna inom Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård och jag är
beredd att i detta arbete också göra en översyn av avgifterna inom vuxenhabiliteringen. Som en del i detta
uppdrag skulle jag vilja göra en omvärldsanalys för att ser hur avgifterna i andra regioner och andra landsting ser
ut för denna patientgrupp.

Vänersborg, 2017-01-25

Jonas Andersson
Ordförande Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (L)
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Svar på interpellation från Jim Aleberg (S) angående

Vårdplatssituationen.
Jim Aleberg har i en interpellation ställt en fråga till mig om huruvida vi i den moderatledda majoriteten anser att
vi har ett tillräckligt antal vårdplatser.
Låt mig inledningsvis konstatera att den bild som Aleberg målar upp i sin interpellation inte stämmer.
Minskningen av antalet vårdplatser inleddes inte med att vi i den moderatledda majoriteten tog över ledningen av
regionen. Den inleddes långt tidigare än så. Med start i den socialdemokratiskt ledda majoriteten som styrde
2006, vidare över den socialdemokratiskt ledda minoriteten 2010 och till att vi i den moderaledda majoriteten
tog över 2015 har vi sett en minskning av antalet vårdplatser. 2006 fanns 4559 vårdplatser i Västra
Götalandsregionen. Efter åtta år med såväl socialdemokratiskt ledd majoritet som socialdemokratiskt ledd
minoritet hade det antalet 2014 minskat till 4111. Det är en minskning med i storleksordningen tio procent. Den
minskning har fortsatt 2015 och för 2016 har vi inga tillförlitliga siffror förrän i mars i år, men jag skulle tro att
antalet platser fortsatt att minska.
Frågan Aleberg ställer är dock lite förenklad, för svaret är egentligen både ja och nej.
Har vi tillräcklig med disponibla vårdplatser? Nej, det har vi inte. Detta framgår av den regionala
överbeläggningsstatistik som Aleberg refererar till i sin interpellation. Och här delar jag Alebergs oro.
Överbeläggningar innebär i många fall försämrad kvalitet för patienten och i många fall också sämre arbetsmiljö
för personalen.
Problemet idag är att en allt för stor del av vårdplatserna upptas av utskrivningsklara patienter, det vill säga
upptas av patienter som egentligen inte behöver den höga nivån på vård som en vårdplats innebär. Istället borde
de ha slussats ut till kommunerna och fått sina hälso- och sjukvårdsinsatser inom primärvården och i många fall i
det egna hemmet. Bara på Sahlgrenska universitetssjukhuset motsvarar antalet utskrivningsklara patienter just nu
drygt fyra vårdavdelningar. Alltför många platser upptas också av patienter som ådragit sig en vårdrelaterad
infektion eller skada. Upp emot var tionde patient drabbas att en undvikbar vårdrelaterad infektion som kräver
ytterligare behandling och förlänger därmed vårdtiderna.
Men, har vi tillräckligt med vårdplatser? Ja, kanske. Använder vi våra befintliga vårdplatser på rätt sätt, minskar
antalet undvikbara vårdskador och vårdrelaterade infektioner genom ett aktivt patientsäkerhetsarbete, får till en
fungerande närsjukvård samt ett förbättrat samarbete med kommunerna är det nog faktiskt så att vi i stort har rätt
antal vårdplatser. Vårdplatsernas antal har minskat över åren, oavsett ideologisk färg på det ledande partiet, men
jag vill mena att det i huvudsak inte beror på ekonomiska eller ideologiska skäl, utan har sin förklaring i
förkortade vårdtider, fler insatser som kan ske utan inläggning på sjukhus och en större andel öppenvård. Att
vårdplatserna minskar till antalet är inte konstigt när vården blir allt mer effektiv, utan snarare logiskt.
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Jonas Andersson
Ordförande Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (L)
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