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Patienten i fokus - tio budgetförslag från Alliansen i
Landstinget i Kalmar län
Den rödgröna landstingsmajoriteten lade i veckan fram sin landstingsplan för 2011-2013.
Inför landstingsstyrelsens sammanträde den 8 november presenterar Alliansen tio
gemensamma budgetförslag. Bland förslagen märks bland annat ett återställande av
egenavgifter.
–

De stora avgiftshöjningarna, inte minst egenavgifter för utprovning eller anskaffning
av hjälpmedel, som gjordes i fjol har slagit hårt mot enskilda patienter. Vi vill att
landstinget återgår till de egenavgifter för hjälpmedel som gällde före den 1 augusti
2009, och att man utreder patientavgifterna så att de stimulerar besök på rätt vårdnivå,
säger Christer Jonsson, landstingsråd (C).

Under hösten presenterade Alliansen flera förslag för ökat barnperspektiv och barnkompetens
i landstingets verksamheter, och man fullföljer nu med förslag i budgeten för 2011-2013.
-

Alla barn på sjukhus ska vårdas av personal med barnkompetens på en barnavdelning
eller mottagning. På Länssjukhuset behöver all barnsjukvård samlas på barnkliniken,
och i Västervik behöver en barnakut inrättas. Som ett första steg ska akutmottagningen
där förstärkas med personal som har formell barnkompetens och med erfarenhet av att
arbeta med barn. Vi avsätter 1,5 miljoner kronor till detta, säger Henrik Yngvesson,
landstingsråd (M).

Brister kring sjukresorna är ett ämne som ofta återkommer. Alliansen vill stärka patientens
rättigheter. Detta görs genom en väntetidsgaranti och halverad egenavgift för vissa kroniker.
-

Vi föreslår en garanti som innebär att den maximala väntetiden för ett besök i
sjukvården begränsas till två timmar per vårdtillfälle för den som av medicinska skäl
måste åka specialfordon. Dessutom vill vi att astmatiker och allergiker, efter
uppvisande av läkarintyg att man inte kan åka kollektivtrafik eller specialfordon, bara
ska betala halv egenavgift vid egen bilkörning, säger Gudrun Brunegård, landstingsråd
(KD).

Under de senaste åren har psykiatriverksamheten fått tillfälliga resursförstärkningar för
utvecklande av och bedrivande av ”Unga vuxna”-mottagningar och beroendevård. I den
föreslagna budgeten sparar den rödgröna majoriteten in resurserna.

-

De rödgrönas förslag försvårar för brukarna att få det stöd och den hjälp de behöver.
Det bromsar också upp utvecklingen av ”Unga vuxna”-mottagningar i länet. Vi tillför
därför 6 miljoner kronor per år under planperioden för att möjliggöra en fortsatt
utveckling av den psykiatriska verksamheten, säger Pierre Edström, landstingsråd
(FP).

Beslut kring landstingsplanen tas slutligt på landstingsfullmäktiges sammanträde den 24-25
november. Alliansens tio förslag bifogas.
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