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Svar på interpellation från Lars-Erik Hansson (V) angående

Åtgärder mot ojämlik vård i Västra Götalandsregionen.
Lars-Erik Hansson har i en interpellation till mig ställt två frågor om åtgärder mot ojämlik vård i Västra
Götalandsregionen.
Jag vill första konstatera att jag delar Lars-Eriks oro över den bristande tillgängligheten till vård. Jag håller dock
inte med om att huvudproblemet är att bristen på tillgänglighet är ojämlikt fördelad – huvudproblemet är en
bristande tillgänglighet över hela regionen. Dessvärre har vi sett en utveckling mot bristande tillgänglighet under
flera års tid. Att köerna återigen växte, efter ett antal år med god tillgänglighet, berodde på en kombination av
bristande politisk beslutsförmåga och en oförmåga att allokera tillräckligt med resurser till sjukvården.
Det första året med GrönBlå Samverkan har därför präglats av åtgärder för att försöka vända den negativa
utvecklingen. Jag ske ge några exempel.
I vår tilläggsbudget för 2015 tillfördes sjukhusen ytterligare 750 miljoner kronor. Det var pengar som tillfördes
utan att sjukhusen fick ytterligare uppdrag eller krav på ökade prestationer. Arbetet med långsiktiga och hållbara
förändringar kommer att fortsätta, med målet om en verksamhet och ekonomi i balans.
Vi har fortsatt arbetet med regional produktionsstyrning. Syftet är att använda den samlade kapaciteten på ett
bättre sätt. Långsiktigt har vi som mål att öka produktiviteten med tio procent. Detta är således en långsam
process och det är orealistiskt, som Lars-Erik gör, att döma ut projektet redan efter ett knappt år.
Under året har vi fattat beslut om en omfattande utveckling av närsjukvården i Göteborg. Bland annat har beslut
fattats om ett nytt specialistsjukhus i Frihamnen och att Frölunda specialistsjukhus ersätts av ett nytt
specialistsjukhus i Högsbo. Vid båda dessa sjukhus vill vi samlokalisera dagkirurgiska centrum, vilket kommer
att öka tillgängligheten inte bara i Göteborgsområdet, utan i hela regionen.
Sjukhusen har under 2015 dessutom tillförts 100 miljoner kronor för att stärka verksamheten vid sjukhusens
akutmottagningar. Medlen har bland annat använts för att fastanställa akutläkare samt till utveckling av
arbetssätt och processer på akutmottagningarna. Redan efter ett knappt år kan vi konstatera en väsentlig
förbättring av tillgängligheten, där en tidigare trend mot längre väntetider tycks vara bruten. Under 2016 och
2017 tillförs ytterligare 50 miljoner kronor vardera år.
Mot bakgrund av den svåra situationen som sjukvården befann sig i när vi tog över ansvaret är det orimligt att
tro att vi under enbart ett års tid skulle klara av att vända utvecklingen. Vi har gjort och gör mycket, men det
kommer att ta tid. De åtgärder vi genomför och de resurser vi sätter in kommer att ge resultat, men det går inte så
snabbt som varken jag eller Lars-Erik önskar.

Vänersborg, 2015-11-18

Jonas Andersson
Ordförande Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (FP)
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Svar på interpellation från Jan Alexandersson (V) angående

Strukturerat folkhälsoarbete
Jan Alexandersson ställer i sin interpellation följande frågor:
‐

‐

Tycker inte du och den blågröna majoriteten att de stora hälsoklyftor som finns i
befolkningen i Västra Götaland är påverkbara genom politiska beslut och något som borde
vara prioriterat arbete för regionen?
Vad händer med implementering av ”Samling social hållbarhet – åtgärder för jämlik
hälsa?”

Jag vill tacka Jan Alexandersson för interpellationen, vilken tar upp ett mycket angeläget och
prioriterat område. Rätten till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa är en mänsklig rättighet.
Västra Götalandsregionen står inför stora utmaningar att minska skillnaderna i hälsa och skapa
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Regionen
måste tillsammans med kommunerna och flera regionala aktörer kraftsamla för att möta dessa
utmaningar.
Den ojämlika hälsan är en av våra största utmaningar, vilket den grönblå majoriteten
uppmärksammat i regionfullmäktiges budget för 2016. I budgeten finns ett politiskt prioriterat
mål för 2016‐2018 som anger att Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska. Detta är en tydlig
politisk prioritering och innebär ett strukturerat arbete för en jämlik hälsa hos invånarna i hela
Västra Götaland. Det är ett arbete som behöver bedrivas i samverkan och något jag hoppas att
det finns en bred politisk uppslutning kring.
Jan Alexandersson frågar om implementeringen av avsiktsförklaringarna som togs fram inom
ramen för Samling för social hållbarhet. Redan i remissrundan för detta program fanns olika
uppfattningar hos flera parter, bland annat hos samordningsförbunden, om avsiktsförklaringar
egentligen är en lämplig implementeringsmetod. Önskemål har också framförts om att istället
arbeta mer flexibelt utifrån gemensamma behov. De har även funnits förväntningar på
ekonomisk kompensation, något de avsiktsförklaringar som tecknades under Alexanderssons
tidigare ordförandeskap i Folkhälsokommittén inte innehåller. Dessa omfattar inte heller
kommunerna då formella strukturer redan existerar för samverkan genom de avtal som tecknas
mellan kommunerna och hälso‐ och sjukvårdsnämnderna. Detta förfarande lyftes också fram i
remissvaren kring Samling för social hållbarhet – att det finns ett behov att lyfta in frågan i
befintliga samverkansstrukturer. Jag delar den bedömningen och ser framöver gärna en
utveckling där samverkan sker kring konkreta utvecklingsarbeten i nära samförstånd med
hälso‐ och sjukvårdsnämnderna och kommunerna inom vilka arbetet pågår.
Min bedömning är att vårt arbete gynnas mer av en bred samverkan i befintliga strukturer för
att nå verklig förändring i arbetet för en jämlik hälsa. Det är ju den strukturella ojämlikheten i
samhället vi vill bryta. I detta arbete hoppas jag även Vänsterpartiet vill delta.
Alingsås, 2015‐11‐18
Gunnel Adler (MP)
Ordförande Folkhälsokommittén
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Svar på interpellation från Matz Dovstrand (SD) angående

Kostnad för vård av personer utan uppehållstillstånd.
Interpellationen rör en grupp som är bland de mest utsatta i vårt samhälle. Det är utlänningar som vistas i
Sverige utan nödvändiga tillstånd, ofta benämnda papperslösa eller gömda. Det kan vara personer som fått
avslag på sin asylansökan, men som inte vågar att återvända hem. Det kan också vara barn som fötts i Sverige,
men av papperslösa föräldrar.
Den nya lagen ger dessa personer rätt till hälso- och sjukvård och tandvård som inte kan anstå. Begreppet
innefattar all hälso- och sjukvård och tandvård som bedöms vara nödvändig omedelbart, men även sådan som
med en måttlig fördröjning kan medföra allvarliga följder och ett mer omfattande vårdbehov för individen. Barn
som lever som papperslösa har rätt till fullständig hälso- och sjukvård och tandvård på samma villkor som
bofasta barn.
Även om detta, liksom alla insatser som görs i vårt samhälle, ger upphov till en kostnad, ser jag inte vården av
papperslösa i första hand som en kostnad, utan som en nödvändig insats från ett modernt och civiliserat
samhälle. Alternativet, att ställa denna grupp utan vårdens insatser, vore för mig som liberal helt otänkbar.
Vårdhuvudmännen i Sverige har olika möjligheter att ta fram detaljerade uppgifter om vård till papperslösa,
främst beroende på skillnader i de rutiner och administrativa stödsystem som används för att registrera vård.
Vissa landsting har redovisat utförliga uppgifter om papperslösas vård under flera år medan andra
landsting endast kunnat redovisa mer övergripande uppgifter för 2014. I vissa fall saknas även uppgifter.
I Västra Götalandsregionen redovisas besöksstatistiken enbart för slutenvård. 2014, som är det senaste
redovisade året, genomfördes 180 besök i sluten sjukhusvård i Västra Götalandsregionen, varav barn stod för 34
procent.
Regionens totala kostnad för vården av papperslösa uppgick 2014 till 21,9 miljoner kronor. Samma år erhöll
regionen 50,3 miljoner kronor i statsbidrag för denna grupp. Våra kostnader motsvarar således 44 procent av
statsbidraget. Bilden att statsbidraget med råge överskrider den faktiska kostnaden är liknande för alla landsting
och regioner. Enda undantaget är Stockholm, där landstingets kostnader ligger någorlunda nära den ersättning
som de har fått.

Vänersborg, 2015-11-18

Jonas Andersson
Ordförande Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (FP)
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Svar på interpellation från Helen Eliasson (S) angående

Det allvarliga ekonomiska läget inom hälso- och
sjukvården
Helen Eliasson frågar i en interpellation om det ekonomiska läget och vad jag tänker vidta för
åtgärder.
Skrivningarna i interpellationen antyder att majoritetspartierna både lägger för mycket pengar
till vården och att det är för lite pengar i budgeten. Allt är bara ett elände i Västra
Götalandsregionen enligt Eliasson.
Först kan jag konstatera att innevarande års ekonomi bygger på den budget som det
socialdemokratiska styret lämnade efter sig 2014. Vi tog då över en underbalanserad budget
på 751 miljoner kronor för 2015 och stora obalanser i sjukhusens ekonomi.
Den grönblå majoritetens första åtgärd var att få balans i budgeten genom skattehöjningen
samtidigt som vi tillförde sjukhusen 750 miljoner extra för att ge dem rimligare
förutsättningar.
Jag tvivlar starkt på att situationen idag hade varit bättre med socialdemokraternas justerade
förslag till budget för 2015. Den innehöll ett lägre regionbidrag till sjukvården med 447
miljoner kronor i förhållande till majoritetspartiernas budget.
Med fler äldre och sjuka behöver sjukvården stora resurser. Att ständigt tillföra mer och mer
pengar är däremot inte den självklara lösningen framöver. Även om vi från 2016 inte har
något särskilt effektiviseringskrav finns det många möjligheter att effektivisera verksamheten.
Exempelvis innebär bättre kvalitet i vården att vi sparar både pengar i regionen och lidande
för patienterna. Som påtalas i interpellationen är det viktigt att vi får ut mer vård och minskar
köerna när vi lägger mer resurser till verksamheterna.
Många av de åtgärder som efterfrågas i interpellationen kommer fullmäktige idag att ta
ställning till i samband med delårsrapporten.
Där återfinns bland annat förslag om åtgärdsplaner för sjukhusen och uppdrag för att se över
ersättningssystem med mera.
Ett stort ansvar för att hålla budget och nå uppsatta mål ligger givetvis på respektive nämnd
och styrelse. Budgeten för 2015 har inneburit ökade intäkter till sjukhusen på mellan 4,4 och
8,1 procent. Detta är dubbelt så mycket som under de senaste S-styrda åren.
Kostnaderna har ökat ännu mer vilket resulterat i de underskott vi nu ser.
Styrelsernas åtgärder behöver självklart utgå från att budget ska hållas.
Vänersborg, 2015-11-17
Johnny Magnusson (M)
Regionstyrelsens ordförande
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