Interpellation av Håkan Jörnehed (v) om sjukvårdsresurser för kroniskt
sjuka barn
Antalet barn i Stockholms läns landsting har ökat kraftigt under senare vilket är mycket
glädjande. Ökningen beror på att det föds allt fler barn, men också på en kraftigt ökad
inflyttning till Stockholmsregionen. Samtidigt finns det fler barn med olika typer av kroniska
sjukdomar, där de vanligaste och de som ökar mest är astma, allergier, kroniska magtarmsjukdomar och diabetes typ 1. De förbättrade behandlingsmöjligheterna leder också till
ökat antal överlevande barn inom flertalet områden som tidigare saknade livräddande
behandlingar.
Det ökande antalet insjuknade barn i kroniska sjukdomar kräver att resurserna anpassas till det
verkliga behovet. Om inte tillräckliga resurser tillförs kommer det inte vara möjligt att erbjuda
tillräckligt många återbesök t ex för barn med diabetes. Det riskerar i slutändan leda till ökade
kostnader för samhället och framförallt mänskligt lidande för det enskilda barnet och dess
anhöriga.
Det är positivt att den medicintekniska utvecklingen går framåt och att allt fler barn kan
räddas när de föds för tidigt. Men det leder också till att fler drabbas av olika kroniska
sjukdomar som kräver livslång specialiserad sjukvård. Därför måste samhället och hälso- och
sjukvården vara berett och möta de ökade behoven med ökade resurser för att säkerställa ett
långsiktigt ansvar.
Den borgerliga majoriteten lyfter i budget 2007 fram ett antal satsningar som man vill göra
inom barnsjukvården, men det ökade antalet barn med kroniska sjukdomar tycks man glömt
bort. Vänsterpartiet har i sin budget för 2007 avsatt 30 mkr mer till barnsjukvården än
majoriteten och vi pekar bl.a. på behovet av resursförstärkningar till hälso- och sjukvården
som riktar sig till barn med kroniska sjukdomar.
Jag vill därför fråga landstingsrådet Filippa Reinfeldt (m):
1. Hur ser planen ut för att förbättra hälso- och sjukvården för de allra svårast sjuka och
kroniskt sjuka barnen i Stockholms läns landsting?
2. Vilka ekonomiska resurser kommer att tillföras hälso- och sjukvården för de allra
svårast sjuka och kroniskt sjuka barnen i Stockholms läns landsting?
3. Kan vi förvänta oss konkreta resultat redan under 2007?
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