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Den moderatledda majoriteten summerar nu sitt tredje budgetår efter valet 2014. Vi
vill återigen påminna majoriteten om de löften om lugn och ro, stabilitet, utveckling
och omställning som utställdes inför mandatperioden. Vi måste dessvärre konstatera
att mycket är kvar innan målen är uppfyllda.
God ekonomisk hushållning handlar om både ekonomi och verksamhet i balans. Sedan
förra året har dock den negativa utvecklingen fortsatt. Underskottsekonomin fortsätter
år från år och tar all utvecklingsenergi på akutsjukhusen. Detta utan att lyckas uppnå
en bestående positiv förändring. Den s-ledda regeringens har förstärkt regionens
ekonomi under 2017 genom både generella och specialdestinerade statsbidrag i
flermiljardklassen. Den moderatledda majoritetens oförmåga att styra och leda
verksamheten har dock medfört att underskotten i hälso- och sjukvården dessvärre
växer. Vi ser med stor oro på att kostnaden för köp av inhyrd personal fortsätter att
öka trots det nationella åtagandet om sänkta kostnader. Vi ser också allvarligt på det
ökade behovet av köpt vård som nu slår tidigare rekord. Det medför allt större
svårigheter att rekrytera och behålla personal, men det leder också till dränering av de
egna verksamheternas produktionskapacitet, och bristande kontinuitet för patienterna.
Samtidigt som fler administratörer anställs i verksamheten hålls vårdplatser stängda på
grund av brist på vårdpersonal. Beläggningsgraden är fortsatt hög, utlokaliseringar
riskerar patientsäkerheten, vårdrelaterade infektioner är ett stort problem.
Vårdgarantin och väntetiderna till besök och behandling är fortsatt långa. De
förbättringar av tillgänglighet till besök som noteras sker från mycket låga nivåer,
medan väntetiderna till behandling och på akutmottagningar är långt ifrån acceptabla.

Måluppfyllelsen är relativt låg då inga uppsatta mål uppfylls fullt ut. Bristande
måluppfyllelse finns inom tillgänglighet till vården. Produktiviteten i verksamheten
utvecklas mycket svagt och de ekonomiska målen klaras inte.
Vi har under hela mandatperioden ställt oss kritiska till den moderatledda majoritetens
sätt att styra verksamheten. Detta har vi vid upprepade tillfällen påpekat, nu senast i
samband med den tilläggsbudget som majoriteten äntligen presenterade, men som
saknade konkreta åtgärder för att komma till rätta med obalanserna i
sjukhusgrupperna. Felaktig ekonomisk politik och otydlighet i ledning och styrning av
verksamheten har skapat en situation som mer präglas av kris än andrum och
utvecklingsmöjlighet. Majoritetens ignorans för de alarmerande signalerna som
tjänstemannaledningen gång på gång sänt ut har skapa en nedåtgående spiral som nu
verkar sprida sig till alltfler verksamhetsområden. Vi ser med mycket stor oro på
utvecklingen och kräver konkreta politiska initiativ för att stabilisera läget för 2018. Vi
står kvar med vårt förslag från förra året om att finna breda, långsiktiga, politiska
lösningar. Något som har lyst med sin frånvaro under 2017.
Vi vill avslutningsvis konstatera att trots de brister i styrning och ledning som vi lyfter
i denna skrivelser gör vår personal och verksamheter dagligen fantastiska insatser
utifrån rådande omständigheter. Vi vill rikta ett stort tack till alla för goda insatser
under det gångna året.

