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Svar på interpellation 2007:11 av Inger Ros (s) om nedskärningar
vid Astrid Lindgrens barnsjukhus avseende konsultstöd
Inger Ros (s) har ställt följande fråga/frågor till mig om nedskärningar vid Astrid
Lindgrens barnsjukhus avseende konsultstöd.
1. Vilka är skälen till planerna på att minska stödet för utökad barnkompetens i
närsjukvården?
2. Inser landstingsrådet vilka negativa effekter för barnsjukvården det minskade
konsultstödet skulle medföra?
3. Planerar majoriteten några andra nedskärningar inom barnsjukvården för att
klara 2007 års budget?
Som svar vill jag anföra följande:
Astrid Lindgrens barnsjukhus har fått i uppdrag att utbilda vårdpersonal vid
länets närakuter i ett vårdprogram som tagits fram av hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. Programmet består av två steg innehållande diagnostik
och behandling av enklare frakturer, stukningar, sårskador, buksmärtor,
commotio, hälta och urogenitala besvär. Utbildning om andningssvårigheter och
febertillstånd hos små barn ingår också i programmet.
Syftet med programmet är att stärka barnkompetensen hos länets närakuter för
att i förlängningen kunna avlasta främst Astrid Lindgrens barnakut. Steg 1 i
utbildningsprogrammet kommer att avslutas i mitten av maj 2007 och därvid tar
steg 2 i utbildningsprogrammet vid. Fram tills februari månad har 23 team vid
sammanlagt 9 närakutmottagningar genomgått eller bokat sig för denna
kompetensutveckling.
För att kunna fullfölja steg 2 i kompetensutvecklingen som mer kommer att
handla om att inrikta sig på att identifiera olika sjukdomstillstånd hos barn samt
utbildning om hur vårdpersonal bemöter sjuka barn är 5 mkr avsatta i 2007 års
budget. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar nu med att planera för steg 2 i
utbildningsprogrammet som kommer att hjälpa till att skapa en bättre
barnkompetens på länets närakuter.

Postadress

Besöksadress

Box 22550
Landstingshuset
104 22 STOCKHOLM Hantverkargatan 45

Telefon

Telefax

E-mail

08-737 25 00 (vx)
08-737 41 23 (direkt)

08-737 43 29

filippa.reinfeldt@politik.sll.se

2

Utöver satsningen på att förstärka barnkompetensen genomförs satsningar i
alliansens budget för barn och unga 2007 motsvarande 87 mkr exklusive redan
etablerat vårdutbud. Bland de satsningar som görs innefattas en ny närakut för
barn i anslutning till Astrid Lindgrens barnsjukhus, ytterliggare satsningar på
neonatal- och förlossningsvård motsvarande 30 mkr, satsning på 4 mkr för att
stärka barnsjukvården på Södertörn samt ett utökat uppdrag för barnakuten på
Danderyds sjukhus.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Filippa Reinfeldt

