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Landstingsstyrelsen

Förslag till utökade satsningar för att åtgärda vårdköerna i sjukvården
Socialdemokraterna och vänsterpartiet föreslår landstingsstyrelsen föreslå lanstingsfullmäktige besluta
att öka landstingsbidraget till hälso- och sjukvårdsnämnden med 275 000 000 kronor
att finansiering sker inom ramen för Koncernfinansiering.

Förslaget från den borgerliga majoriteten är gravt otillräckligt och bortser helt från
de långa och för närvarande växande köerna inom psykiatrin. Mer resurser behöver
därför tillföras.
Månadsbokslutet för årets två första månader visar att landstingets skatteintäkter i år
beräknas öka med 227 miljoner kronor mer än budgeterat. En del av detta utrymme
bör nu användas för en ordentlig satsning för att pressa tillbaka de vårdköer som växt
kraftigt under 2007 till följd av den borgerliga politikens underfinansiering av hälsooch sjukvården. Sammantaget bör 275 mkr tillföras hälso- och sjukvården för att
åtgärda väntetiderna.
Till de allmänpsykiatriska mottagningarna fanns i november 650 väntande patienter
varav 41 väntat längre än 30 dagar och 61 längre än 90 dagar. I februari hade antalet
väntande patienter ökat till 1247, varav 267 väntat längre än 30 dagar och 80 längre
än 90 dagar.
Inom barn- och ungdomspsykiatrin fanns i november 1263 väntande patienter, varav
41 väntat längre än 30 dagar. I februari hade antalet väntande ökat till 1483, varav
443 väntat längre än 30 dagar.
Det är inte hållbart av den borgerliga landstingsmajoriteten att bortse från briserna i
tillgänglighet inom de psykiatriska disciplinerna. Hälso- och sjukvårdsnämnden bör
därför ges ett ytterligare tillskott för 2008 om 50 miljoner kronor för att utöka beställningarna.
Tillskottet bör användas för att undanröja besparingskrav som ålagts den psykiatriska
vården och reducera väntetiderna inom både allmänpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin. Dessutom bör nya satsningar göras i form av fler slutenvårdsplatser
inom allmänpsykiatrin, särskilda insatser inom äldrepsykiatrin samt insatser för att
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förbättra situationen hos unga vuxna som ofta anses för gamla för BUP, men har
svårt att få sina behov tillgodosedda av vuxenpsykiatrin.
Förutom tillskottet till psykiatrin behöver ytterligare resurser tillföras vårdgarantin
generellt. I takt med att väntetiderna till besök reduceras kommer ett ökat antal patienter att genereras som också är i behov av operation eller ytterligare behandling,
vilket den borgerliga majoritetens förslag inte fullt ut beaktar. Ytterligare 50 miljoner
kronor bör satsas i detta syfte så att vårdgarantin verkligen utgör en garanti värd
namnet.
Den negativa utveckling med växande köer till vården som utvecklats under år 2007
kräver resoluta åtgärder. Förslaget från den borgerliga majoriteten illustrerar tyvärr
att den inte tillfullo förmår att ge sjukvården de resurser som krävs för att vårdgarantin ska fungera för alla.

