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Interpellation av Dag Larsson (S) om vården under juloch nyårshelgerna
Nu närmar sig jul och nyår igen med stormsteg. Men de som arbetar i
sjukvården kan knappast förknippa dessa dagar med julefrid… Förra julen
kunde vi läsa i tidningarna om kris och platsbrist i akutsjukvården,
ambulanser som fastnade i snön och patienter som fick vänta uppåt 40
timmar på akuten. Läget beskrevs som närmast katastrofalt med en
influensavåg som kom redan i mellandagarna. Johan Styrud, ordförande
för Stockholms läkarförening, beskrev vården på följande sätt under förra
årets jul- och nyårshelger:
”– Vi har nödöppnat vårdplatser och ställt in planerade operationer för
att skapa vårdplatser. Jag har jobbat i över 25 år - och jag aldrig sett
något liknande”.
Tyvärr så talar mycket för att situationen inte kommer förbättras i år,
tvärtom så har kapaciteten på länets sjukhus snarare försämrats. I oktober
var fortfarande cirka 650 vårdplatser stängda efter sommarens
neddragningar, det är nästan 150 fler än under samma period förra året.
De operationsköer som bildats under sommaren har ännu inte kunnat betas
av och i nuläget köar flera hundratals barn för att få ett nybesök eller
operation vid Karolinska Solna. Kön till barnoperationer i Stockholm har
ökat med 60 procent på ett år. Beläggningsgraden på sjukhusen är i
dagsläget nästan 104 procent, det bådar inte gott för kommande jul- och
nyårshelger.
Vi socialdemokrater är mycket oroade över hur situationen ska bli under
jul- och nyårshelgerna. Personalen larmar om att krisen i Stockholms
sjukvård har blivit permanent.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till ansvarigt
landstingsråd:

-

Hur var situationen i vården under jul och nyårshelgerna?
Hur var söktrycket och personaltillgången på våra
akutmottagningar?
Hur väl fungerade ambulansverksamheten i år jämfört med tidigare
år?
Vilka personalåtgärder har gjorts för att kunna bemanna vården
under jul och nyårshelgerna?
Hur var platsläget i akutsjukvården under julen?
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-

Gjordes särskilda åtgärder för att öppna fler vårdplatser inför jul
och nyår?

Dag Larsson (S)

