INTERPELLATIONSSVAR
Sjukvårdslandstingsråd
Filippa Reinfeldt (m)

Svar på interpellation 2007:27 av Dag Larsson (s) om
beställningen av vård på Karolinska Universitetssjukhuset
Dag Larsson (s) har ställt följande frågor:
 Innehåller avtalet med Karolinska Universitetssjukhuset några åtgärder som
kommer att leda till förbättringar av situationen på akutmottagningen i Solna
respektive Huddinge?
 Kommer avtalet med KS att innehålla en ökning av antalet beställda
vårdtillfällen vilket i sin tur kan leda till en ökning av antalet slutenvårdsplatser
på sjukhuset?
 Vilka förstärkningar görs för Barndivisionens, dvs. Astrid Lindgrens
barnsjukhus, del i avtalet med KS?
 Ett skäl till att avtalen med övriga akutsjukhus görs ettåriga är ”att kundval kan
komma att införas inom vissa områden” – planeras motsvarande för KS och i
så fall inom vilka områden?
Som svar vill jag anföra följande:
Vårdavtalet med Karolinska Universitetssjukhuset för år 2007 beslutades av
Hälso- och sjukvårdsutskottet den 22 mars. I avtalet med Karolinska
Universitetssjukhuset finns fr.o.m 2007 en särskild uppdragsbeskrivning som
definierar akutmottagningarnas uppdrag och som också innehåller
kvalitetsindikatorer för uppföljning. En indikator som kommer att följas upp är
handläggningstid på akutmottagning för äldre patienter (över 80 år).
Inom vårdavtalet har det skett omprioriteringar, dessutom har ökade beställningar
av vårdtillfällen och besök gjorts inom följande områden:
 Inom onkologin utökas antalet vårdtillfällen med 300 till 4 080 (10,5 mkr) för
helårseffekter av en ny vårdavdelning som öppnades den 1 oktober 2006.
 För robotkirurgi inom urologin utökas antalet vårdtillfällen med 179 (10 mkr)
till 432.
 Inom barnortopedin och barnkirurgin utökas antalet beställda elektiva vårdtillfällen med 160 till 1 043 och antalet elektiva dagoperationer med 540 till 2 453
(totalt 9,0 mkr).
 Inom Barnmedicin 2 (barndiabetes) utökas antalet beställda akuta och elektiva
vårdtillfällen med totalt 80 till 835. Antalet elektiva öppenvårdsbesök utökas
med 300 till 27 325. För Barnmedicin 1 (lever-tarm och njursjuka barn) utökas
antalet elektiva öppenvårdsbesök med 272 till 19 100. För Barnmedicin 3
(kroniskt sjuka och multisjuka neuropedriatiska barn) utökas antalet elektiva
öppenvårdsbesök med 272 till 15 400. (Totalt 3,8 mkr).
 Inom neurokirurgiska kliniken utökas antalet elektiva vårdtillfällen med 20,
benigna tumörer till 270 (1,7 mkr).
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Utöver avtalet kommer särskilda satsningar att göras inom preliminärt fyra
prioriterade områden:





Hjärtsjukvård, för att öka antalet inopererade defibrillatorer och pacemakers
Dialyssjukvård, för att utöka antalet dialyser, inkl hemdialys
Läkemedel inom neurologi för MS-patienter
NAVE-syd, övervakningsvårdplatser vid Neurologklinikens
Huddingeenheten

Avtalet med Karolinska Universitetssjukhuset är ettårigt och löper ut den sista
december 2007. Ett område där kundval planeras är inom förlossningsvården.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Filippa Reinfeldt

