
Till       
Landstingsfullmäktige i Sörmland 
 
INTERPELLATION  
 
till länssjukvårdsnämndens ordförande Thomas af Bjur (FP) 
 

Beslut om tillfällig kapacitetsanpassning i hälso- och sjukvården 
Med förhoppning att komma till rätta med de ekonomiska problemen fattade 
länssjukvårdsnämnden i juni 2011 beslut om en kapacitetsanpassning på 90 % fr.o.m. 1 
september. Beslutet innebar att verksamheten på våra tre sjukhus drogs ner med 57 vårdplatser. 
Efter krav från oppositionen behandlades ärendet vid ett extra landstingsfullmäktige i oktober 
2011, då fullmäktige beslutade att godkänna den tillfälliga kapacitetsanpassningen retroaktivt. 
Länssjukvårdsnämnden beslutade sedan i november att förlänga kapacitetsanpassningen fram till 
den 1 juni 2012 (LSN sammanträde 29/11, § 76). Majoriteten har omtalat kapacitetsanpassningen 
som ”en ögonöppnare för framtiden”, och pekat på minskade personalkostnader, lediga 
vårdplatser och fler operationer över dagen. 
 
Vår bild och mångas andra med oss är den rakt motsatta: Landstinget Sörmland har sjunkit som 
en sten i fördelningen av den statliga kömiljarden, från 111 kronor per invånare 2009 till 15 (!) 
kronor för 2011, och är nu näst sämst i klassen. Problemen med överbeläggningar förvärras hela 
tiden och patienter i behov av vård och operationer tvingas vänta eller vända i dörren, och får 
inte den vård de har rätt till. Detta är en bild som bekräftas av ett stigande antal uppgivna 
medarbetare vid de berörda verksamheterna. Arbetsmiljön för personalen på våra kirurgkliniker 
har försämrats till den grad att den nu närmast kan betecknas som ohållbar. Detta är något som 
bekräftas av såväl rapporter från Arbetsmiljöverket som personalen på golvet. Risken är 
uppenbar att dessa förhållanden kan få konsekvenser för patientsäkerheten, något som också fått 
medarbetare att agera. 
  
Enlig hälso- och sjukvårdslagen är landstinget skyldiga att erbjuda befolkningen en god, säker och 
lätt tillgänglig vård. Det kan inte vara pengarna som ytterst ska tillåtas styra vården. Landstings-
majoriteten skulle aldrig ha accepterat att en vårdgivare på entreprenad drar in vårdplatser för att 
få ekonomin att gå ihop. Vi kristdemokrater anser att kapacitetsanpassningen strider mot hälso- 
och sjukvårdslagens intentioner. 
 
Med anledning av ovanstående: 
 

1. Kommer landstingsfullmäktige att få ta ställning till en förlängning eller 
avskaffning av den tillfälliga kapacitetsanpassningen? 

2. Om inte, vad händer med antalet vårdplatser efter den 1 juni 2012? 
 
 
Nyköping den 26 mars 2012 
 
 
Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD) 
Gruppledare 


