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Nyköping

INTERPELLATION till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Åsa Kullgren (S)

Angående vårdplatssituationen vid våra sjukhus.

Sommaren 2009 gjorde Socialstyrelsen en tematisk verksamhetstillsyn av 38 vårdgivare. Resultatet
redovisas i rapporten ”Vårdgivarens beredskap för hantering av patiensäkerhetsrisker vid
överbeläggningar och utlokalisering av patienter”. Målet med tillsynen var att säkerställa att
vårdgivarna identifierat patientsäkerhetsriskerna vid överbeläggningar, bedömt, åtgärdat och följt
upp eventuella åtgärder och om dessa fått avsedd effekt.
Socialstyrelsen kommer att följa vårdgivarnas fortsatta arbete och se över tillgången av
vårdplatser och hur de utnyttjas. Även i sörmland har vi reducering av antalet vårdplatser under
sommar perioden för att klara bemanningen men ingick inte i den aktuella tillsynen.
Under hösten har verksamheten minskat på antalet vårdplatser och en översyn av vårdplatser
genomförs under våren på Mälarsjukhuset. Minskat antal vårdplatser innebär ökad risk för
överbeläggningar och ökad belastning som kan medföra patientsäkerhetsrisker, vilket påtalas i
Socialstyrelsens rapport. Det kan leda till ökad risk för smittspridning och även viktiga
informationsmissar.
Den kalla och snörika vintern har inneburit fler halkolyckor med benbrott som följd, bilolyckor,
hjärtpatienter som mår dåligt av kylan och många som insjuknar i influensa. Trycket ökar på
akuten och därmed efterfrågan på vårdplatser. Ett sätt att veta om det finns tillräckligt med
vårdplatser är om det finns några överbeläggningar på vårdenheterna. Som ansvariga politiker för
sjukvården i Sörmland måste vi veta hur den aktuella situationen ser ut och om det behövs vidtas
några åtgärder. Vi ska inte riskera att våra patienter far illa och inte får vård i tid och på ett värdigt
sätt!

Med anledning av ovanstående:
1. Hur många dagar har det varit överbeläggningar av somatiska vårdplatser vid
respektive sjukhus under januari 2010?
2. Hur många överbeläggningar har det varit maximalt och under hur många dygn vid
respektive sjukhus?
3. Hur har bemanningen av våra jourlinjer sett ut vid våra respektive akutmottagningar?
4. Anser du att vårdplatssituationen är tillfredställande vid våra sjukhus?
5 Om nej, vilka åtgärder tänker du i så fall vidta för att vårdplatssituationen ska fungera?
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