INTERPELLATIONSSVAR
Bitr sjukvårdslandstingsråd
Lars Joakim Lundquist (m)

Svar på interpellation 2007:19 av Håkan Jörnehed (v) om
sjukvårdsresurser för kroniskt sjuka barn
Håkan Jörnehed (v) har ställt följande frågor:
1. Hur ser planen ut för att förbättra hälso- och sjukvården för de allra svårast sjuka och
kroniskt sjuka barnen i Stockholms läns landsting?
2. Vilka ekonomiska resurser kommer att tillföras hälso- och sjukvården för de allra
svårast sjuka och kroniskt sjuka barnen i Stockholms läns landsting?
3. Kan vi förvänta oss konkreta resultat redan under 2007?
Som svar vill jag anföra följande:
I budget 2007 beslutades att ”De allra svårast sjuka måste prioriteras och deras
vårdbehov tillgodoses i första hand. Vissa vårdområden är därför i behov av en
särskild översyn och sannolikt förstärkningar. Det gäller cancervården,
förlossnings- och neonatalvården, barnsjukvården och dialyssjukvården.”
Problemen inom barnsjukvården blev mycket tydliga i början av året varför
Sjukvårdslandstingsrådet uppdrog åt förvaltningen att skyndsamt genomföra
översynen av barnsjukvården
Den 3 april presenterades resultatet från översynen där förslag lämnades till
prioriteringar inom barnsjukvården för åren 2007 - 2010. HSNs beredning för
barn och unga kommer att bli informerade om utredningen vid sammanträdet i
april. Och i maj kommer ett förslag till beslut att tas upp i beredningen och i HSN.
Det kan inte uteslutas att det kommer ske omprioriteringar av budgeten för
innevarande år. Utredningens förslag kommer också att utgöra ett viktigt underlag
till budget för kommande år.
Den hälso- och sjukvård för barn som ryms i befintliga vårdavtal med Karolinska
Universitetssjukhuset och Södersjukhuset, inom vars ansvarsområden
interpellationens målgrupper får sin huvudsakliga sjukvård har ersättningsmässigt
räknats upp med 2-3 % i förhållande till föregående år. Därtill kommer nya
satsningar för år 2007 motsvarande drygt 80 mkr för hälso- och sjukvårdsinsatser
till målgruppen 0-17 år.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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