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Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om
diabetessjuka barn som tvingas köa för vård på Astrid
Lindgrens Barnsjukhus
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden aktualiserar Håkan Jörnehed (V)
situationen inom barndiabetesvården vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB) där
väntetiden mellan kontrollbesöken kan vara sex till åtta månader och antalet
sjuksköterskor är fyra stycken på 800 patienter. De nationella riktlinjerna
stipulerar kontroller med tre månaders intervall och en sjuksköterska per 100
patienter.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-03-14
Skrivelse från Håkan Jörnehed (V)
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

anse skrivelsen besvarad.

Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
Nationella riktlinjer är ett stöd vid planering för en verksamhet. Karolinska
Universitetssjukhuset anger att det är fördelaktigare att dimensionera en
verksamhet efter behov och det hälsoutfall som önskas uppnås.
Ett mått på hälsoutfall inom diabetes är mätning av långtidssocker i blodet
(HbA1c). Inom verksamheten på ALB sänktes den under 2014, i genomsnitt), från
67 mmol/mol till 58-59 mmol/mol. Insulinpumpar är ett bra medel för att hålla
önskade blodsockervärden. Utfallet för 2015 avseende HbA1c är inte ännu klart.
Verksamheten vid ALB har under 2015 inte haft tillfredsställande väntetider till
återbesök och insulinpumpsinsättning.
Verksamheten har vidtagit följande åtgärder för att förbättra situationen:
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För att säkerställa barnens långtidssocker och hälsostatus har
personalresurser flyttats från hjälpmedelsinsatser, som
insulinpumpsinsättning, till återbesök. Detta har medfört att väntetiden till
återbesök har minskat, idag sker 85-95 procent av återbesöken inom
planerad tid. Tidigare under 2015 var den som lägst 60 procent. Istället har
väntetiden till insulinpumpinsättning ökat. Denna väntetid kan vara upp
till ett år. För akuta behov föreligger däremot ingen väntetid.
Helt nyligen beslutat att förstärka teamet avseende
insulinpumpsinsättningar med en sjuksköterska inklusive stöd av
sjukgymnast, dietist och psykolog.
Anställt en femte sjuksköterska.
Omdisponerat personal från sluten vård till diabetesmottagningen.
Effektiviserat kommunikationen med familjerna genom införande av appar.
Verksamheten planerar även en gemensam väntelista för Huddinge och
Solna avseende insulinpumpinsättning, utveckla videobesök och att införa
förändrade testrutiner för att därigenom frigöra resurser för ytterligare en
sjuksköterska.

Förvaltningens åtgärder
Enligt Omställningsavtalet med Karolinska Universitetsjukhuset ingår det i
sjukhusets uppdrag att fullfölja sitt vårduppdrag och planera för sjukhusets
samlade resurser inom avtalets ekonomiska ram.
Förvaltningen har regelbundna uppföljningsmöten med Karolinska
Universitetssjukhuset och situationen inom barndiabetsvården kommer att följas
upp. Förvaltningen poängterar att Karolinska Universitetssjukhuset ska prioritera
sina resurser till vårdområden där sjukhuset är ensam, eller nästan ensam, aktör
inom landstinget. Ett av dessa vårdområden är barndiabetsvården.
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Skrivelse av Håkan Jörnehed (v) om diabetessjuka barn som tvingas köa
för vård på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
Astrid Lindgrens Barnsjukhus har omkring 800 patienter på barndiabetesmottagningen med
diabetes typ 1-diabetes och de knappt fyra sköterskorna hinner inte med sina åtaganden i
enlighet med de nationella riktlinjerna.
Enligt nationella riktlinjer skall det sjuka barnet komma på besök till sjukhuset var tredje
månad för att ta långtidsblodsocker och justera insulinnivåerna – men så är icke fallet. Det är
en väntetid idag mellan sex och åtta månader, vilket betyder att barnet inte får den vård som
behövs.
För att kunna följa de nationella riktlinjerna skulle bemanningen behöva vara åtta sköterskor
då rekommendation är 100 patienter per sköterska.
Vi i Vänsterpartiet vill därför ha svar på följande
-

Situationen är akut och barn med diabetes får inte den vård de har rätt till. När
kommer landstinget att leva upp till de nationella riktlinjerna beträffande antalet
sjuksköterskor och rekommenderade återbesök vid barndiabetesmottagningen vid
ALB?

-

Hur stora ekonomiska resurser behöver tillskjutas för att man ska ha råd att bemanna
upp enligt de nationella riktlinjerna?

