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Landstingets ekonomi försämras kraftigt i år och kommer med dagens besked att
visa underskott 2007. Vi ser även att socialdemokraterna försöker trixa och fixa med
siffrorna. Nya skattehöjningar väntar stockholmarna om de rödgröna vinner valet i
höst. Att börja dela ut extra pengar hit och dit känns inte seriöst. Sjukvården måste
få stabila förutsättningar och inte vara utsatt för valtaktik på det sätt som den
rödgröna majoriteten gör. De politiska efterhandskonstruk-tionerna där man
korrigerar och rättar till vården för de patientgrupper som missats första gången en
budget presenterades visar majoritetens avsaknad av politik på sjukvårdsområdet.
På varje punkt där den rödgröna maktkartellen nu föreslår utökningar inom
sjukvården har de tidigare röstat ner förslag från den borgerliga alliansen. Detta gäller
för satsningen på cancersjukvård, sjukvården för de svårast sjuka barnen, psykiskt
sjuka och de äldre. Alla dessa förslag hade kunnat bli verklighet redan i höstas om
maktkartellen s, v och mp röstat för alliansens femtio punkter för en bättre sjukvård.
Den rödgröna majoriteten i Stockholms läns landsting säger sig satsa på nya platser i
intensivvården. En närmare granskning visar att samtliga nysatsningar i själva verket
är redan existerande IVA-platser. Det är inte så lite fräckt att efter drygt tre års
vakanser bemanna landstingets egna intensivvårdsplatser och då kalla det en
nysatsning. Det handlar bara om att nå upp till den tidigare vårdnivån. Det är märkligt
att landstingets egna sjukhus måste ha extrapengar när fristående vårdgivare klarar av
att bemanna intensivvården fullt ut utan att begära tillskott.
När majoriteten nu presenterar tillskott handlar det om bluffsatsningar. Vårdgarantin
drogs in och lanserades ett år senare som en nysatsning. När staten satsade
Miltonpengar på psykiatrin drog de rödgröna partierna i landstinget in en lika stor
summa pengar. Och förra årets stora satsning på Karolinska Universitetssjukhuset
med 140 miljoner kronor visade sig vara ett halverat besparingskrav.

