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Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Framtidens ögonsjukvård i Stockholms län
Landstingsstyrelsen godkände den 18 maj, LS 1003-0197, att S:t Eriks Ögonsjukhus AB i samverkan med Locum AB påbörjade en förstudie angående en
ombyggnation eller omlokalisering till andra lokaler av sjukhusets verksamhet.
Sedan landstingsstyrelsen fattade beslutet om att genomföra förstudien om
omlokalisering av verksamheten på S:t Eriks Ögonsjukhus har landstingsfullmäktige fattat ett övergripande beslut om Framtidens Hälso- och Sjukvård (FHS) i Stockholms läns landsting.
Inom ramen för FHS bör även den framtida inriktningen av ögonsjukvården
ses över bland annat i ljuset av att behandlingsmetoder har ändrats och endast en liten del av ögonsjukvården numera kräver slutenvård samt att ungefär hälften av ögonsjukvården i dag utförs av andra vårdgivare inom ramen
av Vårdval Stockholm. En utgångspunkt för översynen är att S:t Erik bibehålls som ett sammanhållet ögonsjukhus med högspecialiserad sjukvård och
forskning.
I avvaktan på att översynen blir klar har landstingsdirektören säkerställt att
upphandlingen av nya lokaler avbryts och att något avtal om nya hyreslokaler
för S:t Eriks Ögonsjukhus inte undertecknas.
Den politiska ledningen i Stockholms läns landsting anser att den framtida
lokaliseringen av verksamheten vid S:t Eriks Ögonsjukhus ska ses som en del
av den större frågan om inriktningen av ögonsjukvården i den framtida
hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting.
S:t Erik är ett av Europas ledande ögonsjukhus. Det är angeläget att de även i
framtiden ges goda förutsättningar att utveckla den högspecialiserade sjukvården. Översynen av den framtida inriktningen av ögonsjukvården bör bedrivas utifrån förutsättningen att finna den mest gynnsamma miljön för
verksamheten att verka i, givet hänsyn till ekonomi, patientnytta, forskning
och utbildning.
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Inom ögonsjukvård finns flera olika aktörer och vårdval gör det möjligt för
patienterna att själva välja vårdgivare. Förutsättningarna för ett gott samspel
mellan ögonsjukhuset och övriga aktörer inom ögonsjukvården är en viktig
aspekt för utvecklingen av ögonsjukvården i länet.
Med hänsyn till dessa faktorer bör översynen i övrigt ske förutsättningslöst
när det gäller eventuell flytt och placering av S:t Eriks ögonsjukhus.
Vid beräkning av kostnaderna för de olika alternativen bör hänsyn även tas
till indirekta kostnader såsom förlorade intäkter till följd av utebliven försäljning av fastighet, kostnader för anpassning av befintliga lokaler.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta
att uppdra till landstingsdirektören att i samarbetet med hälso- och sjukvårdsdirektören senast den 21 maj 2013 återkomma till arbetsutskottet med
resultatet av en utredning om framtidens ögonsjukvård i Stockholms län
utifrån ovanstående inriktning, samt
att utifrån resultatet av utredningen om framtidens ögonsjukvård i Stockholms län även föreslå lokalisering av S:t Eriks ögonsjukhus.

