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Landstingsstyrelsen

Förslag till kompletterande utredningsuppdrag med
anledning av landstingskontorets budgetförslag för år 2004
Landstingskontoret har lagt fram ett förslag till budget för år 2004. Det är ett
tjänstemannaförslag som är avsett att vara ett underlag för det politiska
budgetarbetet i landstinget.
Tjänstemannaförslaget innehåller flera drastiska förslag med bl a stora besparingar
inom landstingets verksamheter, skattehöjning och höjning av SL-kortet. Några
alternativ till förslaget eller andra besparingar presenteras inte i
tjänstemannaförslaget. En redovisning av konsekvenserna av föreslagen saknas.
Vi anser att det är viktigt att få vissa frågor belysta innan vi kan ställning till
förslagen. Därför skulle vi vilja ha följande frågor beskrivna innan
landstingsstyrelsen behandlar budgeten för år 2004.
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Finns det några alternativ till att lägga ned akutsjukvården på Norrtälje
respektive Södertälje sjukhus? Kan planerad vård föras över till dessa
sjukhus från de större akutsjukhusen så att de kan drivas vidare?
Har en analys gjorts av vad vården kostar på olika sjukhus? Läggs
vården i fortsättningen på de sjukhus som är mest kostnadseffektiva? Hur
står sig Norrtälje och Södertälje sjukhus vid en sådan jämförelse?
Har kostnaderna och tidsåtgången beräknats för den omfattande
remisshantering inom sjukvården som följer av tjänstemännes
budgetförslag? Kommer möjlighet till hänvisning och långremiss att finnas?
Vad kommer att hända med kroniskt sjuka och t ex ”öronbarn”?
Hur kommer anställningsstoppet att påverka vården? Kommer behovet
att utbildningsplatser för läkare (ST-läkare) att räcka till? Har en analys
gjorts av det långsiktiga personalförsörjningsbehovet?
Hur kommer ST - utbildningen av läkare i allmänmedicin att påverkas?
Kommer denna utbildning att upphöra då anställningsstopp gäller? Kan
riksdagens mål om en husläkare på 1500 personer uppnås under dessa
förutsättningar?
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Kommer husläkare att kunna ta emot alla patienter som kommer från
andra delar av vården? Kommer förstärkningar att ske?
Har en analys gjorts av hur förslagen påverkar kroniskt sjuka? Ett
exempel är kostnaden för inkontinenshjälpmedel och hur det påverkar
äldre kvinnors ekonomi?
Vad kommer att ske med den sjukgymnastiska vården? Vilka
konsekvenser har förslagen för kroniskt sjuka?
Kan rehabiliteringsgarantin, som är ett avtal med utomstående part
(försäkringskassan), kunna upprätthållas med de nya reglerna för
sjukgymnastik och sjukgymnaster? Hur kommer de patienter inkl.
sjukskrivna som behöver rehabilitering att påverkas?
Hur stora är besparingarna inom vården? Hur och när uppnås de?
I förslaget finns en ospecificerad budgetpost på 400 Mkr. Vad innehåller
den och hur ska detta sparbeting uppnås?
Skiljer sig kostnaderna för planerad vård på Ersta sjukhus, M&M,
Sophiahemmet m fl i jämförelse med kostnaderna på landstingsdrivna
sjukhus? Kommer de enheter där vården drivs mest kostnadseffektivt att
bibehållas?
Audiologiska kliniken på Södersjukhuset driver en effektiv vård vad som
framgår av redovisningar? Varför ska kliniken flyttas?
Vad kommer förslagen att innebära för möjligheterna att få vård inom
rimlig tid när vårdgarantin upphör? Hur kommer vårdköerna att hanteras?
Har en analys gjorts av värdet att ha två Thoraxkirurgiska kliniker i
Stockholms län? Vad de betyder för väntetider och utveckling av vården?
Vad kommer nedläggningen av förlossningskliniken på Södertälje att
innebära? Kommer andra kliniker att kunna ta emot 2000 förlossningar?
Vilken tidsplan gäller för utbyggnaden vid andra kliniker? Hur påverkar
anställningsstoppet utbyggnaden av neonatalvården?
Konsekvenserna av att SL-kortet höjs: Har en riskanalys gjorts? Hur
säkerställer man att pengarna kommer in? Hur många väljer bort
kollektivtrafiken om kortet höjs?
Har Stockholms kommun tillfrågats? Har de kommenterat de ökade
kostnaderna som kommunen får eftersom man kommer att få betala SLkortet för gymnasieungdomar?
Hur mycket minskar skatteintäkterna då fler får göra avdrag i
deklarationen för arbetsresor eftersom SL-kortet höjs?
Hur påverkar höjningen av SL-kortet biltullsförsöket? Har kontakt tagits
med Stockholms kommun?
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