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Svar på interpellation 2006:18 av Filippa Reinfeldt (m) om alla barns rätt till sjukvård
Filippa Reinfeldt (m) har ställt följande frågor:
1. Tycker du att alla barn ska ha rätt till vård utan väntetider?
2. Tycker du att 1,5 års väntan till BUP är rimligt för ett barn?
3. Finns det något som tyder på att vårdköerna för barn kommer att sjunka under det
närmaste halvåret eller året, och i så fall vad?
Som svar vill jag anföra följande:
Det är självklart så att väntetiderna ska vara korta för alla, men framförallt för våra barn. Det går
nog aldrig helt att få bort väntetider helt och hållet, men målsättningen är naturligtvis att så ska
ske.
Nej, det är självklart inte acceptabelt med väntetider på 1,5 år. Den generella trenden inom BUP
är att nya patienter tas emot något snabbare. 2005 fick knappt 66 procent tid inom 28 dagar
medan motsvarande siffra för 2004 var knappt 62 procent. De långa köer som finns handlar
framförallt om neuropsykiatriska utredningar. Extrabeställningar har därför gjorts av 300
utredningar på Karolinska sjukhusets barndivision och de avser utredningar av barn från alla
länets delar. Därutöver så har BUP åtagits en extravolym om ca 100 utredningar. Detta kommer
att medföra betydande förbättringar under våren.
Förutom dessa extrabeställningar så har det genomförts en stor omorganisation av BUP:s
organisation. En organisationsförändring som det beslutades om i stor politisk enighet och som
nu har börjat sätta sig. Förhoppningen är att organisationsförändringen också ska bidra till att
förbättra väntetidsläget.
Genom en särskild satsning i budgeten 2006 har beställningen av barnsjukvård utökats både för
Karolinska Universitetssjukhuset och Sachsska Barnsjukhuset på SöS. Karolinska barndivisionen
har fått en utökad beställning av besök inom barnmedicinens olika subspecialiteter med 3 200
besök. Barndivisionen har också fått en utökad beställning av barnfetman motsvarande 1 mkr.
Inom områdena barnkirur gi och barnortopedi har antalet vårdtillfällen och operationer dagkirurgi
ökat med 70 respektive 270 och antalet öppenvårdsbesök med 1 100. Sammanlagt handlar det
om en utökad beställning motsvarande 12 mkr för Karolinska. Sachsska barnsjukhuset på SöS
har fått ötökade beställningar avseende både slutenvård och öppenvård motsvarande 10 mkr.
Förutom dessa satsningar så finns det beredskap inom områdena barnkirurgi och ortopedi om det
visar sig att den här satsningen inte skulle vara tillräcklig.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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