9 oktober 2007

Motion av Håkan Jörnehed m.fl. (v) om att utveckla ersättningssystemet
inom hälso- och sjukvården för att styra mot utjämning av de sociala
skillnaderna
Stockholms län är ett fantastiskt län med många möjligheter och just nu är den ekonomiska
utvecklingen i Stockholmsregionen mycket god, samtidigt ökar paradoxalt nog de sociala och
ekonomiska skillnaderna i länet. Skatteinkomsterna ökar i takt med att allt fler människor får
arbete. Samtidigt vet vi att det finns stora regionala skillnader i vårt län. Skillnader i makt och
att kunna påverka sitt eget liv och sina livsvillkor. Antalet invånare som kan anses vara fattiga
ökar hela tiden i Stockholms län och vissa grupper är mer utsatta än andra. Det gäller t. ex
invandrare, unga vuxna, ensamstående mödrar och hemlösa.
I Stockholm är ohälsotalen sammantaget lägre än riksgenomsnittet i riket, men det finns stora
skillnader mellan kommunerna. År 2003 hade t.ex. Botkyrka samma ohälsotal som
Västerbottens län (49 sjukdagar) medan Danderyd hade 21 dagar. De stora skillnaderna i
ohälsa visar sig också om man tittar på medellivslängden. Det skiljer 4,7 år för kvinnor och
5,5 år för män i medellivslängd beroende var på man bor i länet.
I Stockholms har resursfördelningssystemet varit relativt väl utvecklat genom att man har
försökt ta hänsyn just till de stora regionala skillnaderna. För att kunna utjämna skillnaderna i
ohälsa så fungerar det inte att fördela lika mycket resurser till alla. Det krävs en aktiv politisk
styrning med utgångspunkt från befolkningens behov och de skillnader som trots allt finns. I
vissa områden är det särskilt angeläget att kompensera ekonomiskt för ökade vårdbehov,
annars riskerar skillnaderna öka ytterligare.
Vi vill därför se ett betydligt mer radikalt resursfördelningssystem som tar hänsyn till de stora
regionala skillnaderna i hälsa och behov som finns. För att minska skillnaderna behöver
ytterligare resurser fördelas till de områden där behoven är som störst.
Förslag till beslut
att landstingsfullmäktige utformar ett nytt ersättningssystem för hälso- och sjukvården som
styr mot att utjämna de sociala skillnader i hälsa
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