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Interpellation av Dag Larsson (S) om 10 000 inställda
operationer under 2016
Situationen i Stockholms läns landsting med växande köer till operation är
något som oroar Socialdemokraterna. Inställda operationer är påfrestande
för patienterna, och dessutom resurskrävande eftersom de kräver annan
vård i väntan på att en operation till slut blir genomförd. Personalen i
sjukvården har länge larmat om att patientsäkerheten hotas då
vårdplatserna blir allt färre och leder till att operationer måste ställas in.
Enligt vårdgarantin ska patienter få sin operation inom den specialiserade
vården inom 90 dagar. I september 2017 fick endast 79 procent av alla
stockholmare sin operation i tid. Det är en försämring med 7
procentenheter sedan 2014. Stockholm har dessutom längre köer till
operation än exempelvis landstinget i Kalmar eller region Jönköping eller
Halland. Dessa landsting och regioner har betydligt mindre andel privat
vård och lägre kostnader än Stockholm, ändå har de kortare köer till
operation.
Svaret på den skrivelse som Socialdemokraterna lade i Hälso- och
sjukvårdsnämnden i oktober angående inställda operationer anger att
uppåt 10 000 operationer ställdes in under föregående år. En inställd
operation kan givetvis bero på många olika faktorer och i siffran ingår även
operationer som ställdes in på grund av medicinska skäl eller att patienten
uteblev. Dock kvarstår det faktum att allt fler operationer ställs in på grund
av personalbrist eller vårdplatsbrist. Under 2016 var andelen inställda
operationer pga. plats- eller personalbrist 11 procent av det totala antalet
inställda operationer. På Karolinska sjukhuset har antalet inställda
operationer pga. plats- eller personalbrist ökat med 138 procent mellan
2006 och 2016. Läget är nu mycket allvarligt och kräver att styrande
allianspolitiker tar sitt fulla ansvar och ger akutsjukhusen rimliga
förutsättningar att klara sitt uppdrag och erbjuda alla patienter operation i
tid.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till ansvarigt
landstingsråd:
•

Hur ser du på att operationsköerna i Stockholm växer och att
10 000 operationer ställdes in under förra året?

•

Anser du att ni har gett akutsjukhusen tillräckliga resurser för att
klara sitt uppdrag när de ekonomiska ramarna bara räknas upp
med 1,5 procent under nästa år?
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•

Är det en rimlig politisk prioritering mot bakgrund av
kostnadsutvecklingen inom vårdvalen, som förra året tilläts öka
med 3,6 procent?

•

Vad vill du säga till personalen som larmar om att de inte kan
garantera patientsäkerheten med den personal- och vårdplatsbrist
som nu råder?

•

Vilka åtgärder har du eller kommer ni att vidta för att uppnå ett
bättre resultat framöver?

Dag Larsson (S)

