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Landstingsstyrelsen

Tilläggsanslag med anledning av akutsjukhusens prognostiserade ekonomiska
situation samt för finansiering av ytterligare insatser till följd av vårdgarantin

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

ÄRENDET
Landstingsdirektören har inkommit med förslag till åtgärder med anledning av akutsjukhusens prognostiserade ekonomiska situation. Därtill har hälso- och sjukvårdsutskottet inkommit med hemställan om tilläggsanslag för ytterligare insatser för att säkerställa vårdgarantin.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att bevilja tilläggsanslag om 70 000 000 kronor för finansiering av insatser i vårdgarantin
att uppdra åt landstingsstyrelsen/hälso- och sjukvårdsutskottet att efter analys och förhandlingar tillföra akutsjukhusen tilläggsanslag 2006 upp till ett sammanlagt belopp på maximalt
181 000 000 kronor
att utöka vårdbeställningen vid Astrids Lindgrens Barnsjukhus genom inrättandet av en
närakut i direkt anslutning till sjukhusets akutmottagning
att bemyndiga landstingsstyrelsen/hälso- och sjukvårdsutskottet att finansiera resursförstärkningen inom ramen för Koncernfinansiering

Bilagor
1 M-, fp- och kd-ledamöternas reservation i hälso- och sjukvårdsutskottet
2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
2006-06-14
3 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
2006-06-30
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dels - under förutsättning av fullmäktiges beslut - för egen del besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att senast den 30 september 2006 återkomma till landstingsstyrelsen/hälso- och sjukvårdsutskottet med förslag i ärendet.

Vårdgarantin skall uppfyllas. För att kunna upprätthålla vårdgarantin behöver utökade beställningar göras och ytterligare medel ställas till förfogande. Hälso- och sjukvårdsutskottets
hemställan om tillängsanslag om 70 miljoner kronor bör därför biträdas. Informationsinsatserna gällande vårdgarantin har varit framgångsrika och sjukhusen och andra vårdgivare har
på ett bra sätt informerat patienterna om möjligheterna att få behandlingen utförd hos annan
vårdgivare. Fler än förväntat vänder sig nu till vårdgarantikansliet för att få hjälp med att få
operation eller annan insats utförd inom tre månadersperioden.
Det är angeläget att akutsjukhusen tillförs ekonomiska resurser så att sjukhusens möjligheter att ge vård av den omfattning och kvalitet som svarar mot behoven inte äventyras.
Landstingsfullmäktige bör därför avsätta ytterligare finansiellt utrymme för akutsjukhusen.
Landstingskoncernens starka ekonomiska läge där Koncernfinansiering prognostiserar ett
överskott på cirka 500 mkr tillåter att så sker.
Till stor del är avvikelserna gentemot budget en kombination av högre belastning och ökade
kostnader, framför allt inom akutsjukvården, än vad som förutsattes vid tidpunkten då avtalen med beställaren tecknandes. Konstateras kan att patientvolymen ökat vid samtliga sjukhus. Även om det ännu är för tidigt att avge några säkra prognoser om patienttillflödet, så
handlar det om ökningar på uppskattningsvis mellan en halv till tre procent mellan de olika
sjukhusen.
I några fall har, med stöd av den omförhandlingsklausul som finns i vårdavtalen, begäran
redan inkommit om omförhandling av innevarande års vårdavtal. Det är ännu för tidigt att
avgöra vilka förstärkningar som kan vara skäliga per sjukhus. Ett säkrare prognosunderlag
bör inväntas och fördjupade analyser göras av orsakerna av respektive sjukhus ekonomiska situation.
Också när det gäller S:t Görans sjukhus beräknas akutbesök och akuta intagningar blir
högre än avtalat. Även här kan det bli aktuellt med omförhandling i enlighet med klausul i
gällande vårdavtal.
För sjunde året i rad ökar antalet födslar. Förra året nåddes den högsta noteringen någonsin i Stockholms län och siffran tycks bli ännu högre i år. Det ökade antalet nyfödda ökar i
sin tur kraven på barnsjukvården. Det är i första hand småbarnsföräldrar som nyttjar akutmottagningen vid Astrids Lindgrens Barnsjukhus (ALB), i synnerhet barn under tre år. Det
är därför angeläget att stärka barnsjukvården vid ALB. Erfarenheten har visat att många
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oroliga småbarnsföräldrar vill vända sig just till ALB för att det är det sjukhus man har förtroende för.
Förutom det utrymme om 175 miljoner kronor som enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande bör avsättas till följd av en ökad patientvolym och ökade kostnader vid akutsjukhusen bör också verksamheten vid ALB förstärkas. Detta bör ske genom att ALB ges i uppdrag att inrätta en närakut för barn i direkt anslutning till akutmottagningen vid ALB. För de
två enheterna skapas en gemensam triagefunktion så att rätt insats snabbt kan göras för de
barn som kommer till ALB.
Kostnaden på årsbasis för den nya närakuten vid ALB beräknas till cirka 15-20 miljoner
kronor. För återstoden av 2006 avsätts 6 miljoner kronor för drifts- och projekteringskostnader.
En dialog med Locum AB bör snarast inledas för att möjliggöra önskvärda lokalanpassningar av de lokaler som är tänkbara för den nya närakuten för barn, det vill säga bottenvåningen i huset mittemot sjukhusentrén som idag nyttjas för kontorsändamål.
Parallellt med att den nya verksamheten vid ALB inrättas fortsätter också den sedan tidigare beslutade utvecklingen av samarbetet mellan ALB och närsjukvården, i syfte att successivt förstärka barnkompetensen på vårdcentraler och närakuter.

Ingela Nylund Watz

Anders Lönn
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 20 juni 2006, enligt landstingsdirektörens förslag,
beslutat att godkänna att ytterligare beställningar av insatser för att klara vårdgarantin får
göras inom de områden som anges i direktörens utlåtande, att hos landstingsstyrelsen begära tilläggsanslag med 70 miljoner kronor för att finansiera åtgärderna.
M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag (bilaga).
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 juni 2006 bifogas (bilaga).

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 30 juni 2006 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige besluta att uppdra åt landstingsstyrelsen/hälso- och sjukvårdsutskott att efter analys och förhandlingar tillföra akutsjukhusen
ökade ekonomiska resurser 2006 upp till ett sammanlagt belopp på maximalt 175 000 000
kronor, att bemyndiga landstingsstyrelsen/hälso- och sjukvårdsutskottet att finansiera resursförstärkningen inom ramen för Koncernfinansiering
dels - under förutsättning av fullmäktiges beslut- för egen del besluta att uppdra åt landstingsdirektören att senast den 31 oktober 2006 återkomma till landstingsstyrelsen/hälsooch sjukvårdsutskottet med förslag i ärendet.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 17 juli 2006.

