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Svar på interpellation 2009:1 av Ingela Nylund Watz (s) om
de stora besparingarna på Karolinska Universitetssjukhuset
Ingela Nylund Watz (s) har frågat mig följande:
1. Har en analys gjorts av de framtvingade besparingarnas effekter på
sjukvården vid Karolinska Universitetssjukhuset?
2. Vilka konsekvensbeskrivningar har gjorts gällande patientsäkerhet och
vårdkvalitet?
3. När får landstingsstyrelsens produktionsutskott ta del av den
dokumentation som ligger till grund för det stora besparingsprogrammet på
Karolinska Universitetssjukhuset?
4. Vilka avgångsvillkor kommer att bli aktuella för de anställda på
Karolinska Universitetssjukhuset som tvingas bort från sina arbeten?
5. Kommer omplacering inom hela landstingskoncernen att erbjudas?
Som svar vill jag anföra följande:
Karolinska har inte påtvingats några besparingskrav från landstinget. Under
2008 fick sjukhuset omkring en miljard, för 2009 får man ytterligare 6 %,
mer än en halv miljard mer från hälso- och sjukvårdsnämnden för den vård
man tagit på sig att utföra. Volymen, dvs antalet besök, ska öka med 1,8%.
Karolinskas ekonomiska problem är inte något nytt. Sjukhuset har gått med
underskott nästan varje år de senaste tio åren, oavsett hur mycket pengar
man har fått. Sammanslagningen av gamla KS och Huddinge sjukhus har
inte förbättrat situationen, hittills snarare tvärtom. Kostnadskontroll har
saknats; sommarvikarier har fortfarande varit kvar sent på hösten, och
antalet anställda har ökat mer än vad sjukhuset självt budgeterat; sedan
november 2007 med 900 – motsvarande det antal som nu behöver sparas.
Den nuvarande ledningen är själva mycket medvetna om historien och
traditionen av underskott och budgetar som inte hållits.
Beslutet om Karolinskas budget för 2009 är sjukhusets eget. Från den
politiska landstingsledningen har vi fullt förtroende för att sjukhusledningen
och styrelsen klarar att hantera både ekonomin och vården. Utan en
ekonomi i balans hotas såväl vården i dag som den långsiktiga utvecklingen.
Precis som alla andra sjukhus, vårdenheter och andra verksamheter måste
Karolinska hålla sin budget och göra det man åtagit sig.
Karolinska måste effektivisera sin verksamhet (något som för övrigt även
Ingela Nylund Watz (s) uttryckt). Vård kan bedrivas effektivare utan att det
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handlar om att ”springa fortare”. Exempel finns från andra håll i vården och
från Karolinska självt; det gäller t.ex. akutmottagningarna på Capio S:t Göran
och Karolinska Huddinge, där väntetiderna halverats med effektivare,
snabbare omhändertagandemetoder, och strålbehandlingen, där bl.a. drop inbehandling lett till kortare väntetider.
Patienterna och vården ska inte drabbas. Karolinska är medvetna om att man
måste klara sitt uppdrag och det vårdåtagande man har. Som alltid vid denna
typ av förändringar har bedömningar gjorts gällande patientsäkerhet och
vårdkvalitet av den medicinskt kunniga ledningen.
Karolinskas ledning har medverkat vid flertalet av produktionsutskottets
möten under hösten och där redovisat för hur man arbetar med sjukhusets
ekonomi, profileringsarbetet och effektiviseringar. Problemet med ett
ständigt ökande antal årsarbetare har uppmärksammats och man har
presenterat de åtgärdsprogram som man infört för att få bättre kontroll på
sina kostnader. Ledningen har på dessa möten även uppmärksammat för
risken att det kan komma att läggas varsel.
Omräknat i tjänster uppskattas besparingsbehovet motsvara 900 tjänster av
dagens 15.800 anställda. En del kommer att tas genom den naturliga
personalomsättningen, som ligger på ca 10 % eller 1.500 personer årligen.
Ett varsel på 600 + 300 personer har lagts. Hur många som i slutänden sägs
upp återstår att se. Karolinska kommer att försöka lösa en stor del av
neddragningarna genom naturliga avgångar och genom att avstå från att
ersätta vikarier. Särskild avtalspension och liknande lösningar kommer inte
att användas i första hand. Även övriga kostnader ses givetvis över.
Omplacering av personal inom annan verksamhet inom SLL kommer att
utnyttjas där det är möjligt.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Maria Wallhager

