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Hur blir det med Södertälje sjukhus och vad är det som 
händer med sjukvården i vår kommun och i landstinget 
för övrigt? Frågorna var många vid Ingela Nylund-Watz 
besök i Folkets Hus vid Socialdemokraternas möte 10 
september.

Rent allmänt känner Ingela oro för utvecklingen inom 
sjukvården.
Förebyggande sjukvård fi nns inte alls i nuvarande sys-
tem och primärvården i Södertälje, Nykvarn och Salem 
dras nu med underskott. Tidigare kunde verksamheter 
som gick bra fi nansiera annan viktig verksamhet med 
lägre självfi nansiering, det går inte nu. Väl fungerande 
team med samverkande yrkeskategorier har slagits 
sönder och ingen hänsyn har tagits till socioekonomiska 
faktorer. På den punkten har nu landstingsmajoriteten 
efter massiv kritik insett att man måste tänka om, men 
det kommer att dröja innan vi ser något resultat av 
det.
Södertälje sjukhus har fått i uppdrag att skära ner med 
hjälp av ”vårdplatseffektiviseringar” och ”översyn av 
jourorganisationen” i stället för de 20 miljoner man 
begärt som tillskott för att klara 2008 års budget, som 
inte ens från början hade rimliga förutsättningar. 
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Det innebär att man nu har ett sparbeting på 36 milj.
Det är uppenbart att Södertälje sjukhus är en experi-
mentverkstad för de borgerliga partierna. Först genom-
driver man en tuff nedskärningspolitik och sedan ska 
det experimenteras med privatiseringar. De stora för-
lorarna på den borgerliga landstingspolitiken blir pa-
tienterna i Södertälje och deras anhöriga, säger Ingela 
Nylund-Watz

Södertälje sjukhus kommer från årsskiftet att vara helt 
bolagiserat med landstingsdirektörens uppdrag att 
samverka även med privata aktörer. Man får då hyra 
ut till andra vårdgivare som kan bedriva den verksam-
het de själva bestämmer, och patienter med privata 
försäkringar kan då räkna med fördelar. Här kommer 
plånbokens tjocklek att ha större infl ytande än beho-
vet hos dem utan extra försäkring.

Allt fl er sjukdomar kommer att bli behandlingsbara 
och vi måste kunna sätta tryck på vårdgivarna att 
leverera. Vi kommer dessutom snart att ha krav på 
”second opinion” vid alla diagnoser och därmed måste 
läkarna inom sin profession i högre grad bidra till att 
gamla behandlingsmetoder rensas ut.

Socialdemokraterna har nyligen presenterat en ny er-
sättningsmodell för primärvården i Stockholms län. 
Den bygger på fördelning av resurserna efter vård-
tyngd. Vi vill alltså kombinera VALFRIHET med RÄTT-
VISA genom att styra vårdens resurser mot behoven, 
avslutar Ingela Nylund-Watz.

Oppositionslandstingsrådet 
Ingela Nylund–Watz på besök hos 

Socialdemokraterna i Salem.

Det kom en buss med S-märkta politiker från 
Stockholms län till vår Arbetarekommun. 
De ville besöka arbetsplatser och skolor här 
i Salem. 

Deras första stopp på resan blev en mycket speciell 
plats, Salems dagliga verksamhet på Timmermanssti-
gen. Där vistas personer med LSS tillhörighet, det är 
vuxna människor med utvecklingsstörning som har sin 
arbetsplats där på dagtid.
Den sorterar under Arbetsmarknadsenheten som ock-
så omfattar Arbetscentrum och Secondhand-butiken. 
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På Timmermansstigen fi nns glädje, samvaro och me-
ningsfullt arbete för de tjugosju besökarna och de 
sexton anställda. Det mesta får i rum i denna lilla bo-
ning! 
En hantverksavdelning med måleri och vävstuga, ett 
rum för repetitioner inför en ny revy och utrymme för 
matlagning. Ett underbart rum för taktil upplevelse 
(beröring), ett vitt rum för Sinnesfrid med en liten träd-
gård utomhus där stora fjärilsbuskar och vackra gräs-
sorter växer.
Ett datarum där det just nu produceras en egen tid-
ning. Livskunskap är också ett viktigt ämne, många 
står inför att fl ytta hemifrån och behöver tips och råd i 
den sociala kontakten med andra. 
Historia är ett populärt ämne och en besökare har gjort 
ett specialarbete om andra världskriget, sökt och fått 
fondmedel för att resa till Auschwitz i Polen. 
En annan pluggar körkortsteori och satsar på att snart 
bli körkortsägare. 
Vi reste vidare till Arbetscentrum där personer som av 
skilda anledningar har hamnat utanför arbetsmarkna-
den erbjuds träning för att komma in på arbetsplatser 
eller komma igång med studier. Allt syftar till att ge män-
niskor en chans att komma tillbaka in i samhället igen.  

Att människor kommer igång är helt klart, det tar bara 
lite olika lång tid för olika individer. Riksdagsledamo-
ten Christina Axelsson från Huddinge var mycket nöjd 
med vad hon såg och framför allt att verksamheterna 
drivs i Salems kommuns egen regi. 
Som avslutning gjorde vi ett besök i den välsorterade 
Second- handbutiken, där kläderna hänger tvättade 
och strukna till försäljning för mycket humana priser.

En valfrihetsreform som knappast är värd namnet. Det 
behövs antingen en höginkomsttagare i familjen för 
att ekonomin ska gå runt eller en pigg mor/farförälder 
som kan ta hand om barnbarnet medan föräldrarna 

Hål i tänderna eller i plånboken – 
varsågod och (s)välj!

Något om den nya tandvårdsreformen.

Enligt uppgift kommer 80 % av befolkningen att få 
ökade kostnader för sin tandvård. 20 % skall enligt 
uppgift tjäna på den nya reformen. Det skulle vara in-
tressant att veta vilka det är – förmodligen barn och 
ungdomar upp till 19 år som har gratis tandvård!

För övriga grupper kan det nya systemet bli en oange-
näm överraskning, tandvårdscheckarna till trots. Man 
har i riktlinjerna nämligen sagt att någon ersättning 
inte utgår för tänderna med nummer 6,7 och 8 vid 
åtgärder typ bryggor eller kronor, utan dessa behand-
lingar ska betalas fullt ut av patienterna. Det är många 
viktiga tänder som är undantagna från ersättning för 
dessa åtgärder.

Innan den nya tandvårdsreformen genomfördes hade 
alla 65+ medborgare ett maxbelopp på 7.700 kro-
nor vid behandlingar. Omfattande åtgärder prövades 
av försäkringskassan och väntetiden var lång innan 
behandlingen kunde påbörjas. Nu har ansvaret över-
fl yttats till tandläkaren och väntetiden är kort – men 
kostnaden kommer att bli mer än kännbar för denna 
grupp där många redan har svag ekonomi och ofta 
sämst tandstatus. Inte att undra på att man i informa-
tionen om reformen talar om tandlån, som man kan få 
om man har en årsinkomst över 110.000 och haft fast 
arbete i 6 månader.

Socialminister Hägglund sade i TV att reformen var en 
satsning på de med sämst tandstatus men varför har 
han i så fall administrerat dessa undantag? Det verkar 
som om han har lika svårt med räkning som utbild-
ningsministern har med läsning.

Det råder fri prissättning på tandvård vilket innebär att 
tandläkarna inte behöver följa de referensbelopp som 
regeringen har angivit. Kostnader som överstiger dessa 
referensbelopp ersätts inte utan skall betalas av patien-
ten. Folktandvården har en komplett prislista som du 
kan hitta på webben: www.ftv.sll.se (6 sidor som går 
att ladda ned).

Försäkringskassan arbetar med en portal som skall 
innefatta privattandläkarna och vad det kostar – men 
när den blir klar är inte bekant! Efter undersökning 
skall patienten erhålla en kostnadsuppgift på behand-
lingen, så det kan givetvis löna sig att jämföra. Men 
vem gör det när man har en malande tandvärk och 
inte kan tänka på annat än att bli av med den?

Robert Rohammar (s), Towe Gysing föreståndare, 
Noomi Liljefors (s i Salem), Christina Axelsson (s) och 
Thomas Johansson, som anlagt trädgården.

Nu är det här – det efterlängtade vårdnads-
bidraget, som ytterst få vill eller kan utnyttja. 
Intresset är inte stort, varken i Salem eller i resten av landet. Då vet vi det...

förvärvsarbetar. Eller annan person som vill utföra 
detta viktiga arbete, men då har man ju missat den 
ev. möjligheten att själv vara hemma längre med sitt 
barn.
     
Inför beslutet i Barn - och utbildningsnämnden och i 
Kommunfullmäktige lämnade socialdemokraterna och 
vänsterpartiet en skriftlig reservation med i huvudsak 
följande innehåll:

• Vårdnadsbidraget är inte en valmöjlighet för alla. 
Kan en ensamstående förälder leva på 3000 kr/må-
nad?
Kan en familj där en förälder studerar välja att den 
andra tar ut vårdnadsbidrag?

• Vårdnadsbidraget slår mot jämställdheten.
Det är fortfarande kvinnor som tar ut större delen av för-
äldrapenningen och utför merparten av omsorgen om 
barn och hem. Detta medför en lägre värdering på ar-
betsmarknaden och därmed ofta lägre lön. Vårdnadsbi-
draget är så pass litet att en kvinna som väljer att stanna 
hemma blir beroende av den andre förälderns inkomst. 
Möjligheten till ett bra och kontinuerligt arbetsliv kring-
skärs och därmed river reformen upp landvinningar som 
det tagit kvinnorörelsen decennier att uppnå.

• Vårdnadsbidraget kan ses som en möjlighet att han-
tera bristen på förskoleplatser trots att prognosen för 
antalet vårdnadsbidrag är mycket osäker. Kan innebä-
ra en ekonomisk förlust i vilken man inte medräknat 
förlorade skatteintäkter från dem som tar ut bidraget.

• Satsa hellre på förskolan än på vårdnadsbidrag.
Vi anser att barn har rätt till en bra förskola med den 
pedagogiska verksamhet och sociala träning som den 
innebär. 

Den allmänna förskolan får inte urholkas i omfatt-
ning och kvalitet. Vi bör i stället satsa stort på små 
barngrupper och, som Folkpartiet föreslagit, gärna en 
språkförskola. 
Det fi nns stora behov.

Här är några exempel på vad den årliga tandvårds-
checken på 150 resp. 300 kronor kan användas till. 
Observera att den måste användas inom 2 år. 
Alla priser gäller Folktandvården.

Basundersökning och diagnostik: 625 kr. 
Besök hos tandhygienist: 565 – 1.105 kr. 
Rotfyllningar en kanal: 2.085 kr.
Garantitiden på utfört arbete är 2 år för bl.a komposit-
fyllningar men inte för kompositkrona.  
 
Slutligen – högkostnadsskyddet gäller inte för de för-
sta 3.000 kronorna. 
På belopp 3.001 – 15.000 kronor blir rabatten 50 % 
och på belopp över 15.000 kr är nedsättningen 85%. 
Det kommer att fi nnas ett utvärderingsprogram för 
tandvårdsreformen – med en kontrollstation efter 2 år 
för att identifi era vilka förändringar och förbättringar 
som behövs – låt oss hoppas att alliansen inte behöver 
ta det beslutet!
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