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Landstingsstyrelsen, ärende 8

Månadsbokslut för januari-februari
Socialdemokraterna och vänsterpartiet föreslår landstingsstyrelsen besluta
att uppdra till Produktionsutskottet att omgående ta initiativ till en fördjupad analys
av den i månadsbokslutet indikerade tendensen till ett ökat antal läkarbesök och
vårdtillfällen
att hos Hälso- och sjukvårdsnämnden begära en närmare analys av den kraftiga besöksutvecklingen i primärvården samt en kostandskalkyl för ett scenario där antalet
besök fortsätter på samma nivå som varit rådande under januari och februari
att uppdra till produktionsutskottet att omgående inleda en formaliserad dialog med
Karolinska universitetssjukhuset i syfte att säkra genomförandet av effektiviseringskravet på 200 miljoner kronor som gällande prognos baseras på
att i övrigt fastställa månadsbokslut för januari-februari 2008 samt prognos för helåret 2008.

Inom hälso- och sjukvården ökar både antalet läkarbesök och vårdtillfällen kraftigt
jämfört med föregående år. Då endast två månader av året förflutit går det inte att dra
säkra slutsatser om förändringarna är tillfälliga eller av mer varaktig karaktär. Om
ökningen fortsätter att ligga i den nu indikerade storleksordningen sett på hela året
riskerar det att medföra betydande merkostnader.
Tendensen med kraftigt utökade vårdtillfällen inom den somatiska specialistvården
och ett ökat antal besök inom primärvården bör därför redan nu föranleda en närmare
belysning. Produktionsutskottet bör omgående genomföra en sådan analys.
Landstingsstyrelsen bör även – inom ramen för sitt uppsiktsansvar – hos Hälso- och
sjukvårdsnämnden begära en analys av tendensen till det ökade antalet läkarbesök
inom primärvården samt en beräkning av vilka merkostnader som kan uppstå.
Karolinska universitetssjukhuset signalerar vidare osäkerhet om det effektiviseringskrav på 200 miljoner kronor som ålagts sjukhuset. Det är inte tillfredsställande, och
har stor resultatpåverkan, om genomförandet inte säkras. Produktionsutskottet bör
omgående ta initiativ till en fördjupad bild av vilka åtgärder som vidtas samt ha beredskap för att fatta beslut om förnyade insatser för att säkra genomförandet.

