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Den politiska hanteringen av sjukvårdens organisation i Stockholm präglas av oklarhet eller utläggande av
dimridåer. De politiska direktiven måste vara långsiktiga, konsekventa och framför allt realistiska. Att
behöva göra en budget fyra gånger per år, där inget alternativ har någon verklighetsanknytning, är ytterst
demoraliserande och undergräver persona lens förtroende för landstingsledningen .
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är ABC-kliniken på Södersjukhuset.
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Med en i det näm1aste religiös iver
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Efter en relativt kort tid fick

patienter i ökad utsträckning skall tas

sjukvårdskvali t et.

kvinnokliniken i uppgift att drastiskt

om hand i den öppna vården på

Primärvården kan inte ta hand om

minska sina utgifter. Den enda möj-

grund av geriatrikens begränsade

allt som politikerna skulle önska . De

resurser. Lite längre fram i detta

politiska

dokument kan man också läsa att

långsiktiga, konsekventa och framfor

skulle läggas ned. Detta var något

sjukvärdsområdet skall
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allt realistiska. Att behöva göra en

som politikerna egentligen sedan

miljoner och göra sig av nred 80

budget fyra gånger per år, där inget

länge visste var nödvändigt men

helårsbefattningar. Varfor inte vara

alternativ har någon verklighets-

genom att dra ut pa processen ska-

ärlig och säga att besparingskraven

anknytning, är ytterst demorali-

pade de en helt onödig turbulens och

ko.ru11er att leda till en forsämring av

serande och undergräver allas for-

frustration hos all personal. Resul-

varden, att prioriteringar måste ske

troende.

tatet blev att klinikledningen fick klä

och att tillgängligheten korruner att

skott for en klumpig politisk ·hand-

minska?

liga lösningen var dä att foresla att
forlossningen

på

Nacka
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En modell skulle kunna vara att
att

forutsättningslöst

och

inte har en lätt uppgift. Den ekono-

politiska fortecken med varje specia-

sjukvårdens organisation präglas ty-

miska situationen är besvärlig. Det

litet diskutera vad som är möjligt att

värr av oklarhet eller utläggande av

finns också en hel del positivt att

genomfora inklusive prioriteringar

dimridåer. I ett decembernununer av

tänka på. Alla personalkategorier är

och nedskärningar. A v största vikt är

Svenska Dagbladet aterfinns en jätte-

mycket välutbildade och önskar inget

att därefter hålla fast vid fattade beslut

annons omfattande fyra helsidor. Där

hellre än att göra sitt bästa. Det finns

utan att ändra sig efter tre manader

beskrivs i lyriska ordalag Danderyds

nog knappast nagot område där de

samt att pa ett korrekt och ärligt sätt

sjukhus som "Det utåtriktade sjuk-

anställda är så måna onr att göra ett

infom1era allmänheten. Att påstå att

huset".

bra jobb.

det går att skära bort tre miljarder

politiska

hanteringen

Det är min övertygelse att sjuk-

fran Stcckholms sjukvård utan att det

Spara 35 miljoner

vårdens inre stridigheter skulle kunna

skall märkas kastar ett löjets skimmer

Jag måste faktiskt erkänna att jag inte

dämpas eller delvis forsvinna om en

över ansvariga politiker.

vet vad ett "utåtriktat" sjukhus är i

större ärlighet, stabilitet och realism

forhallande till ett sa kallat vanligt

präglade den politiska ledningen. För

sjukhus. Sanningen är vad jag kan se

närvarande är all personal ytterst

Det tal att upprepas många ganger

att Danderyds sjukhus har fatt mindre

skeptisk mot de forändringar som

om: Sjukvarden i Stockholm befin-

resurser än tidigare. Kostnaderna for

sker och riktar kritik bade uppåt och

ner sig i ett daligt tillstånd och det

en annons av detta slag är betydande

mot konkurrerande yrkesgrupper,

råder en fortroendekris mellan poli-

och skulle kunna användas till sjuk-

vilket leder till ineffektivitet och

tikerna

vard.

forsämrad

Enda s;ittet att lösa denna knut är att

vård .

Att

sjukvårds-

saklighet och fakta

och

sjukvårdspersonalen.

lnfor 1997 har Stockholms södra

personalen for närvarande inte mår

inleda forutsättningslösa samtal mel-

sjukvårdsområde skickat ut ett bud-

särskilt väl torde vara välkänt. Effek-

lan alla parter. saklighet och fakta

getforslag där man kan läsa att pri-

ten pa patientvård och effektivitet är

maste vara vägledande, inte politisk

märvarden skall förstärka sin roll (min

fortfarande begränsad, men fortsatt

populism. Informationen till allmän-

kursivering) som forsta linjens sjuk-

rovdrift pa personal av alla kategorier

heten måste bli rak och ärlig. Jag tror

vard och patientens lots genom

konuner forr eller senare att avspegla

att väljarna röstmässigt skulle belöna

sjukvardssystemet,

sig i objektivt mätbar forsämrad

detta framfor flunmuga uttalanden.
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ekonomiska beslutsfattare tog sig tid

Jag är medveten om att politikerna

läggning.
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