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Sjukvårdsutgifternas andel 
av BNP har ökat de se-
naste 20 åren, men i en 

relativt blygsam takt. Framö-
ver finns det emellertid bety-
dande utmaningar i och med 
den demografiska utveck-
lingen med allt fler äldre, till-
sammans med framsteg inom 
forskning och teknik, som kan 
leda till nya läkemedel och be-
handlingar. Den teknologis-
ka utvecklingen har historiskt 
både minskat styckkostnaden 
för att tillhandahålla vård sam-
tidigt som användningen av 
vård har vidgats till nya pa-
tientgrupper. 

Om samma mönster håller 
framöver kommer de nya 

behandlingsmöjligheterna 
innebära ökade kostnader 
utöver demografin och ökat 
tryck uppåt på sjukvårdens 
andel av BNP. För att möta de 
framtida behoven kommer det 
krävas förändringar på flera 
plan, såväl verksamhetsmässigt 
genom effektiviseringar som 
finansieringsmässigt.

Högkostnadsskyddet för 
läkemedel har varit oförändrat 
sedan år 1999 och för besök i 

öppenvården sedan år 1997. 
Avgifternas andel av huvud-
männens totala intäkter har 
minskat över tiden. Egenavgif-
terna finansierar i dag omkring 
3–4 procent av kostnaderna 
för hälso- och sjukvård och 
cirka 20 procent för läkeme-
del förskrivna på recept. De 
som har ett stort behov av 
vård kan även mötas av andra 
avgifter som landstingen tar 
ut av patienterna: sjukhusvård, 

hjälpmedel, transporter med 
mera.

Oskarsson och Hellman 
försöker få det att låta som 
att socialminister Göran 
Hägglund vill människor ont 
genom att höja högkostnads-
skydden. Totalkostnaderna 
för läkemedel på recept inom 
förmånen, har ökat med 22,5 
procent åren 2000–2010 
medan patientavgifterna 
enbart ökat med 5,3 procent. 

Frågan tillbaka till Social-
demokraterna måste ju då 
rimligen bli på vilket sätt S vill 
få in mer intäkter till vård och 
läkemedelskostnader?

KD har medverkat till att 
pensionärer med lägst pen-
sion, mestadels kvinnor, får ett 
tillskott genom höjt bostadstil-
lägg. Vi vet att det aldrig är 
lätt för människor med redan 
ansträngd ekonomi, att avgif-
ter höjs. Men egenavgifterna 

måste också ha ett värde om 
det samtidigt ska finnas ett 
högkostnadsskydd. 

Grundläggande hörnstenar 
för den svenska hälso- och 
sjukvården är att en god vård 
och omsorg ska erbjudas på 
lika villkor för hela befolk-
ningen. Där spelar högkost-
nadsskyddet en stor roll, men 
även att arbeta för liknande 
nivåer på avgifter som kom-
muner och landsting/regioner 
själva sätter.
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Därför höjs högskostnadsskydden
Replik till Christina Oskarsson & Jörgen Hellman (S):

ALE. Samhällsbygg-
nadsnämnden vilar 
inte på hanen, särskilt 
inte när det gäller Carl-
marks tidigare industri-
område i Älvängen.

– Vi förväntar oss 
en totalsanering av 
området och har redan 
beslutat om viss riv-
ning och avspärrning, 
säger nämndens ordfö-
rande Jan A Pressfeldt 
(AD).

Övergödningen av 
Vimmersjön är också 
ett problem som 
behandlas skyndsamt.

Agendan med prioriterade 
frågor har varit diger under 
hösten för Samhällsbygg-
nadsnämnden i Ale kommun. 
Det är en stolt ordförande 
som redogör för beslut som 
kommer att ha en synbar och 
avgörande betydelse. Det är 
också med stor tillfredsstäl-
lelse som han konstaterar att 
nämnden har varit tämligen 
överens i de tunga besluten.

– I arbetsutskottet har vi 
en oerhört kreativ stämning 
med fokus på att lösa pro-
blem. Jag hyser stor respekt 
för Tyrone Hanssons (S) 
och Fredrik Johanssons (M) 
engagemang. Våra möten är 
nästan alltid konstruktiva, be-
rättar Jan A Pressfeldt.

Rörande överens har de 
varit i just frågan om alg-
blomningen i Vimmersjön i 

Nödinge.
– Eftersom inget har gjorts 

tidigare har Samhällsbygg-
nadsnämnden tagit beslut om 
att något måste göras. Det har 
lett till att vi har givit kom-
munekolog Göran Frans-
son i uppdrag att föreslå åt-
gärder och det som diskuteras 
är att bland annat inventera 
samtliga enskilda avlopp runt 
sjön. Dessutom vill vi invol-
vera lantbrukarna i området 
för att minimera gödningen 
av markerna, säger Pressfeldt.

Miljö- och byggnämnden 
beslöt 2009 att utföra en in-

ventering av samtliga enskil-
da avlopp i Ale kommun. Året 
därpå togs beslut om finan-
siering.

Mjukare väg
– Vänstermajoriteten ville 
anställa fem personer i två 
år för att knalla runt i folks 
trädgårdar och kontrollera 
avloppen. Det beslutet har vi 
nu rivit upp och istället har vi 
valt en mjukare linje som alla 
förutom Miljöpartiet var med 
på. Det innebär att vi tillskri-
ver fastighetsägarna och för-
klarar problematiken med 

dåligt fungerande avlopp. 
De som inte svarar får besök. 
Att vi nu har intensifierat ar-
betet med Vimmersjön inne-
bär att vi får ett bra test och 
en vägledning för hur arbetet 
ska fungera tillsammans med 
och inte emot fastighetsägar-
na, förklarar Jan A Pressfeldt.

Han gläds också åt att 
samarbetet med Lilla Edets 
kommun har utvecklats och 
kommit igång på allvar, det 
gäller särskilt i utvecklingen 
av Alvhem.

– Arbetet med en utbygg-
nad av vatten- och avlopp till 

Alvhem är igång och efter 
några månaders utredning 
har såväl Lilla Edets som 
Ales kommunstyrelse beslu-
tat att tillskriva Trafikverket 
angående behovet av en kom-
plett trafikplats i Alvhem. Det 
blir i sista hand regeringen 
som avgör frågan, men båda 
kommunerna får räkna med 
att delfinansiera projektet 
Tyvärr är de rödgröna i Ale 
emot detta, vilket jag bekla-
gar. Jag har dock fått igenom 
mycket och får väl räkna med 
att få motstånd i någon fråga, 
säger Jan A Pressfeldt och ler.

Samhällsbyggnadsnämn-
den föreslår vidare Kom-
munfullmäktige att anta nya 
riktlinjer för hästhållning. 
Det tidigare avståndskriteri-
et till närliggande bebyggel-
se är borttaget. 

– Väljer du att bo på lands-
bygden får du räkna med att 
det kan finnas hästar. Det 
har bland annat Miljööver-
domstolen slagit fast, avslu-
tar Jan A Pressfeldt.
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