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Landstingsstyrelsen, ärende 9

Åtgärder med anledning av delårsbokslut 2007
Socialdemokraterna och vänsterpartiet 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 bevilja SNS hemställan om att omgående erhålla 6 000 000 för FoUU-centrum
och slutenvårdsplatser inom akutsomatiken
att uppdra till landstingsstyrelsen/produktionsutskottet att initiera en översyn om
principerna för internprissättningen för olika tjänster akutsjukhusen emellan
att efter produktionsutskottets översyn av internpriserna ta förnyad ställning till att
för SNS räkning i årsbokslutet reglera eventuell kompensation för oskäliga prishöjningar
att bevilja ett utökat driftsbidrag motsvarande 9 500 000 kronor inom somatisk specialistvård för år 2007 till TioHundra Nämnden
att uppdra till landstingsstyrelsen/produktionsutskottet att snarast inleda en formaliserad dialog med de resultatenheter som prognostiserar en negativ avvikelse mot
budget i syfte att säkerställa effektiviseringar vidtas som anpassar kostnadsläget till
de budgetramar som beslutas för 2008
att uppdra till landstingsstyrelsen/produktionsutskottet att föreslå åtgärder rörande
framför allt budgetprocessen och en återupprättad effektivitet i ägarstyrningen samt i
detta sammanhang beakta genomförd konsultutredning.
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Av den budget för 2007 som beslutats av landstingsfullmäktiges borgerliga majoritet
framgår att ett FoUU-centrum skulle inrättas vid SNS och medel avsättas i detta syfte. Det är helt otillständigt att som motiv nu anföra att landstingsfullmäktiges beslut
överprövats av tjänstemän vid FoUU-kansliet. Förfarandet bör föranleda särskild
uppmärksamhet från landstingsrevisorerna.
Inrättandet av FoUU-centret uppfattades av många som ett viktigt och positivt beslut
av den borgerliga majoriteten. Det är svårt att förstå varför landstingsrådsberedningen nu bortser från fullmäktiges gällande budgetbeslut.
Det måste finnas tydliga principer för internprissättningen sjukhusen emellan. De
aktuella parterna har uppenbarligen misslyckats med att komma överens rörande
kraftigt höjda priser för vissa laboratorietjänster samt utbildningskostnader för STläkare. Det är oanständigt av landstingsledningen att ducka för detta förhållande,
vilket ensidigt drabbar SNS som den svagare parten. En översyn behöver omgående
initieras av ägaren och därefter bör frågan om eventuell ekonomisk kompensation för
SNS återkomma till landstingsfullmäktige för förnyad prövning.
Den nedskärning av akutsomatiken vid Södertälje sjukhus som blir konsekvensen av
förslaget till beslut från Landstingsrådsberedningen är anmärkningsvärd. Sjukhuset
har efter ingripande från Arbetsmiljöverket tvingats stänga vårdavdelningar, vilket
kompenserats genom öppnandet av en ny vårdavdelning. Att inte bevilja tillskott för
de vårdplatser som tillkommit riskerar att slå hårt mot akut sjuka patienter i upptagningsområdet.
Det är överhuvudtaget under all kritik att hemställan från SNS hanteras av landstingsstyrelsen först i november – fyra månader efter att den formellt inkommit och
diarieförts. Därmed omöjliggör man för verksamheten att erhålla rimliga planeringsförutsättningar.
Ärendet saknar – förutom märkliga slutsatser kring SNS – konkreta förslag till beslut
avseende de underskott som prognostiseras vid akutsjukhusen. Ansvaret för detta
vilar på den borgerliga landstingsledningen som genom sitt långsamma agerande
försenat möjligheterna att i år reducera underskotten. Det är dock viktigt att sjukhusen nu vidtar åtgärder inför det nya budgetåret. Om så inte sker finns stor risk för att
budgetramarna för 2008 inte kommer att hålla. Ansvaret för att åtgärder vidtas åligger i första hand landstingsstyrelsen och dess produktionsutskott. Produktionsutskottets dialog med akutsjukhusen om verksamhet och ekonomi måste omgående fördjupas.

