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Landstingsstyrelsen

Åtgärder med anledning av delårsbokslut 2007

Föredragande landstingsråd: Chris Heister

ÄRENDET
Landstingsdirektören har inkommit med förslag till åtgärder med anledning av delårsbokslut för 2007.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att öka landstingsbidraget år 2007 till hälso- och sjukvårdsnämnden med
100 000 000 kronor för att täcka merkostnader för medicinsk utveckling vid akutsjukhusen
att öka landstingsbidraget år 2007 till hälso- och sjukvårdsnämnden med 22 000 000
kronor för att täcka merkostnader för behandling med det nya läkemedlet Lucentis
att finansiering sker inom ramen för Koncernfinansiering
att dessa beslut ska beaktas i samband med beslut om budget 2008
att avslå Södertälje Nykvarn Salem:s hemställan, LS 0707-0765 om att erhålla
11 000 000 kronor för uteblivna intäkter samt för oskäliga kostnadsökningar
att bevilja ett utökat driftsbidrag motsvarande 9 500 000 kronor inom somatisk specialistvård för år 2007 till TioHundra Nämnden
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att utredningens övriga förslag till åtgärder vad gäller styrning inom hälso- och sjukvården kommer att beaktas i fortsatt utvecklingsarbete.

Landstingsfullmäktige beslutade den 11 september 2007 att uppdra till landstingsstyrelsen att analysera de ekonomiska effekterna avseende den samlade sjukvården med
anledning av de helårsprognoser för år 2007 som inkom i samband med landstingets
delårsbokslut för år 2007.
Omfattande analyser har skett avseende sjukvården ekonomiska situation. De risker
för underskott i sjukvården som föreligger har kvantifierats och värderats.
Landstingsstyrelsen konstaterar att bland annat kostnader för vissa läkemedel och
medicinteknisk utveckling har ökat markant under året. Det är väsentligt att det långsiktiga arbetet med att begränsa kostnadsökningstakten fortsätter. Landstingsstyrelsen gör bedömningen att de tillkommande kostnaderna Hälso- och sjukvårdsnämnden redogjort för ska täckas genom ytterligare landstingsbidrag uppgående till totalt
122 mkr för år 2007.
Avseende TioHundra Nämnden delar Landstingstyrelsen tjänsteutlåtandets slutsats
att Tiohundra Nämnden ska tillföras 9,5 mkr för ökade kostnader för somatisk specialistvård.
Avseende Södertälje Nykvarn Salems:s hemställan om tillskott för oskäliga kostnadsökningar anser Landstingsstyrelsen inte finns motiv att göra några tillskott.
Landstingsstyrelsen delar tjänsteutlåtandets uppfattning i frågan.
Landstingsstyrelsen anser att ärendet är grundligt utrett av tjänstemannaorganisationen och har tagit del av de förbättringsförslag som delgivits både från tjänstemanna
organisationen och konsultrapporten.

Chris Heister

Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 22 oktober 2007 (bilaga) föreslagit
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att öka landstingsbidraget år
2007 till hälso- och sjukvårdsnämnden med 100 miljoner kronor för att täcka merkostnader för medicinsk utveckling vid akutsjukhusen, att öka landstingsbidraget år
2007 till Hälso- och sjukvårdsnämnden med 22 miljoner kronor för att täcka merkostnader för behandling med det nya läkemedlet Lucentis, att finansiering sker
inom ramen för Koncernfinansiering, att dessa beslut ska beaktas i samband med
beslut om budget 2008, att avslå Södertälje Nykvarn Salem:s hemställan, LS 07070765 om att erhålla 11 miljoner kronor för uteblivna intäkter samt för oskäliga kostnadsökningar, att bevilja ett utökat driftsbidrag motsvarande 9,5 miljoner kronor
inom somatisk specialistvård för år 2007 till TioHundra Nämnden, att utredningens
övriga förslag till åtgärder vad gäller styrning inom hälso- och sjukvården kommer
att beaktas i fortsatt utvecklingsarbete.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 24 oktober 2007.

