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Landstingsstyrelsen

Månadsbokslut för september samt prognos för helåret 2008
Socialdemokraterna och vänsterpartiet föreslår landstingsstyrelsen besluta
att uppdra till landstingsstyrelsens ordförande att omgående genomföra partiöverläggningar för att ta fram ett brett förankrat åtgärdsprogram med både effektiviseringar och skattehöjning som säkrar de närmaste årens finansiering av hälso- och
sjukvården och kollektivtrafiken
att uppdra till produktionsutskottet att förhindra att de av landstingsfullmäktiges majoritet beslutade besparingskraven på Karolinska universitetssjukhuset och SNS föranleder drastiska åtgärder som medför negativa konsekvenser för vårdens kvalitet
att i övrigt fastställa månadsbokslut för augusti 2008 samt prognos för helåret 2008.

Vårdköer, nedskärningar och försämringar har redan under två års gynnsam ekonomiska situation blivit regel i sjukvården. Trots borgerliga löften om en köfri vård
väntar 65 000 patienter på vård. Mer än 50 000 patienter väntar på besök hos specialistläkare. Närmare 15 500 personer väntar på operation. Vårdgarantin, som ska trygga patienternas rättigheter inom vården, har urholkats. Mer än 35 000 personer får
inte vård inom vårdgarantitiden. Värst är det inom ortopedi, kirurgi, hudsjukvård
samt neuropsykiatriska utredningar.
Trots att vårdköerna ökat kraftigt, så är kostnadsutvecklingen på en fortsatt hög och
stigande nivå. Effektiviteten i resursanvändandet måste därför sättas ifråga. Landstinget tycks i steg för steg närma sig den situation med omfattande resursslöseri som
var rådande under mandatperioden 1998-2002.
Samtidigt är skatteintäktsutvecklingen i avtagande på grund av den allt sämre samhällsekonomin. Det är därför ytterst oroande att den skattesänkning som genomförts
har gjorts utan att uthålligt ekonomiskt utrymme funnits. Den eskalerande väntetidssituationen har delvis sin grund i den underfinansiering som skattesänkningen medfört.
Samtidigt är den samhällsekonomiska utvecklingen starkt negativ. Konjunkturnedgången och regeringens bristande insatser riskerar att medföra ytterligare försäm-
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ringar av landstingets skatteintäkter. Landstingets ekonomiska utsikter de närmaste
åren är ytterst bekymmersamma.
För att säkra en trygg utveckling för Stockholmarnas sjukvård och kollektivtrafik
borde brett förankrade åtgärder vidtas som säkrar finansieringen. Ett genomarbetat
program för effektiviseringar behöver utarbetas i kombination med att skattuttaget
återförs till en högre nivå för att säkra kvaliteten i sjukvården och kollektivtrafiken.
Akutsjukhusen prognostiserar sammantaget ett underskott på 225 miljoner kronor.
Särskilt Karolinska universitetssjukhusets ekonomiska situation avviker kraftigt från
beslutad budget och prognosen har försämrats med föregående månads prognos.
Förslag från oppositionen om att tillföra ägartillskott till Karolinska och SNS har
förkastats av landstingsfullmäktiges borgerliga majoritet. Ur revisionell synpunkt är
därför landstingstyrelsens borgerliga ledamöter skyldiga att verkställa besparingar
med effekt innevarande år så att budgeten upprätthålls. Produktionsutskottet bör därför ges i uppdrag att säkerställa att de åtgärder som ska vidtas inte föranleder negativa konsekvenser för vårdens kvalitet.

