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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Motion 1997:71 av Sonja Weidland m fl (m) om inrättande av
ett närsjukhus med lättakut vid Löwenströmska sjukhuset
Föredragande landstingsråd: Folke Schött

Ärendet
Motionärerna föreslår att ett närsjukhus med lättakut inrättas vid
Löwenströmska sjukhuset.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Vid Löwenströmska sjukhuset bedrivs idag en rad verksamheter för i första
hand närområdets befolkning. Nordvästra sjukvårdsområdet bevakar fortlöpande möjligheterna att utveckla verksamheterna och att utnyttja befintliga
lokaler. Sjukvårdsområdets övergripande strategi är att genom utveckling av
den lokala hälso- och sjukvå rden – närsjukvården – erbjuda invånarna inom
kommunerna Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna en god och kostnadseffektiv sjukvård.
Närakuten vid Löwenströmska sjukhuset erbjuder god tillgänglighet och
kompletterar på ett bra sätt primärvården. En utvärdering kommer att göras för
att se eventuella avlastningseffekter vid akutsjukhusen. Den geriatriska
verksamheten har som ett resultat av en upphandling övertagits från årsskiftet
2001/2002 av S:t Görans sjukhus AB som kommer att driva denna verksamhet
vid Löwenströmska som en egen klinik. I avtalet har betonats vikten av att
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ytterligare utveckla samverkan med olika aktörer. Målet är att inläggningar i
ökad utsträckning kan ske från hemmet direkt till den geriatriska kliniken.
Den verksamhet som Stockholms Specialistvård AB bedriver har successivt
utökats. En slutenvårdsavdelning har startat som möjliggör att även operationer som kräver inläggning kan genomföras. Verksamheten fyller ett stort
behov och fungerar väl.
Några verksamheter vid sjukhuset, som ätstörningsvården och den ryggverksamhet som Stockholm Spine Center bedriver, har hela länet som
upptagningsområde och utnyttjar lokaler som tomställdes i samband med att
Löwenströmska sjukhuset upphörde som akutsjukhus.
Utöver ovan nämnda verksamheter finns vid Löwenströmska sjukhuset bl a:
Psykiatricentrum, vårdavdelningar och mobilt team, barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, gynekologmottagning, logopedmottagning, dialysverksamhet, hörcentral, operationer inom ortopedi, sjukhem och samrehabilitering, vårdcentral, röntgenavdelning samt kliniskt kemiskt laboratorium.
Landstingsstyrelsen konstaterar att den verksamhet som bedrivs vid
Löwenströmska sjukhuset idag tillsammans med övrig öppenvård tillgodoser
behovet av lokal hälso- och sjukvård i norra delen av nordvästra sjukvårdsområdet. Den övriga akutsjukvå rden invånarna behöver tillgodoses på
Karolinska sjukhuset, Danderyds sjukhus, Uppsala Akademiska sjukhus eller
på annat sjukhus då invånarna i Stockholms län har rätt att välja akutsjukhus.

Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 20 mars 2002.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 23 april 2002.

Ärendet och dess beredning
Sonja Weidland m fl (m) har i en motion (bilaga), väckt den 16 september
1997, föreslagit landstingsfullmäktige besluta att öppna ett närsjukhus vid
Löwenströmska sjukhuset innehållande öppna specialistläkarmottagningar,
lättakut, vårdplatser för lättare medicinsk vård och dagkirurgi.

Yttranden har inhämtats från hälso- och sjukvårdsnämnden och sjukhusstyrelsen. Landstingskontoret har avstått från att yttra sig.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 30 oktober 2001, enligt förvaltningens förslag, avgett följande yttrande.
”Vid Löwenströmska sjukhuset bedrivs idag en rad verksamheter för i första
hand områdets befolkning. Nordvästra sjukvårdsområdet bevakar fortlöpande
möjligheterna att utveckla verksamheterna och att utnyttja befintliga lokaler.
Sjukvårdsområdets övergripande strategi är att genom utveckling av den
lokala hälso- och sjukvården – närsjukvården – erbjuda invånarna inom
kommunerna Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna en god och kostnadseffektiv sjukvård.
Närakuten vid Löwenströmska sjukhuset erbjuder god tillgänglighet och
kompletterar på ett bra sätt primärvården. En utvärdering kommer att göras för
att se eventuella avlastningseffekter vid akutsjukhusen. Den geriatriska
verksamheten, som f n är en del av Nordvästgeriatriken inom NLPO, kommer
som ett resultat av en upphandling från årsskiftet 2001/2002 att tas över av S:t
Görans sjukhus AB som kommer att driva denna verksamhet vid Löwenströmska som en egen klinik. I avtalet har betonats vikten av att ytterligare
utveckla samverkan med olika aktörer. Målet är att inläggningar i ökad
utsträckning kan ske från hemmet direkt till den geriatriska kliniken.
Den verksamhet som Stockholms Specialistvård AB bedriver har successivt
utökats. En slutenvårdsavdelning har startat som möjliggör att även operationer som kräver inläggning kan genomföras. Verksamheten fyller ett stort
behov och fungerar väl.
Några verksamheter vid sjukhuset, som ätstörningsvården och den ryggverksamhet som Stockholm Spine Center bedriver, har hela länet som upptagningsområde och utnyttjar lokaler som tomställdes i samband med att
Löwenströmska sjukhuset upphörde som akutsjukhus.
Utöver ovan nä mnda verksamheter finns vid Löwenströmska sjukhuset bl a:
Psykiatricentrum, vårdavdelningar och mobilt team, barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, gynekologmottagning, logopedmottagning, dialysverksamhet, hörcentral, operationer inom ortopedi, sjukhem och samrehabilitering, vårdcentral, röntgenavdelning samt kliniskt kemiskt
laboratorium.”

S- och v- ledamöterna antecknade följande särskilda uttalande.
”De borgerliga gjorde förändringarna på Löwenströmska sjukhuset till en stor
fråga i valrörelsen 1998. De ville framställa sig själva som bevararna av sjukhuset och protesterade mot ’nedläggningen’.
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I utvecklingsplanen var det aldrig fråga om en nedläggning av Löwenströmska
sjukhuset utan det handlade om att utveckla och förändra sjukhuset som ett
närsjukhus - ett lokalsjukhus.
Inriktningen i utvecklingsplanen tog sikte på att utveckla Löwenströmska
sjukhuset som ett närsjukhus - med dagkirurgi, närakut, specialistvård samt
geriatrik och psyk iatri m m som bedrevs på sjukhuset sedan tidigare.
Det förslag som fanns i utvecklingsplanen har de borgerliga accepterat och
gjort till sitt, trots att de gav väljarna en annan uppfattning inför valet 1998.”
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 10 oktober 2001
bifogas (bilaga).

Sjukhusstyre lsen har den 28 januari 1998 avgett yttrande (bilaga).
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Bilagor
Motionen
Med Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets nedläggning av
Löwenströmska sjukhuset skapades ett underskott på kvalificerade vårdresurser i de nordvästra delarna av Stockholms län. För de boende i
Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Sollentuna och Sigtuna har det blivit
betydligt längre till sjukvården.
Till följd av vänstermajoritetens kraftiga nedskärningar inom akutsjukvården
är dessutom trycket på denna mycket stort. Det gäller inte minst akutmottagningarna. Stockholms läns landsting har idag fem akutmottagningar,
lokaliserade till de stora sjukhusen. Denna minskning vänstermajoriteten
genomdrivit, har lett till en ökad belastning på de som ännu finns kvar. Trots
personalens förtjänstfulla insat-ser är situationen på våra akutmottagningar
kritisk.
Uppenbarligen behövs en avlastning av akutsjukhusen. Framförallt enklare
fall skulle med fördel kunna skötas utanför de högspecialiserade klinikerna.
Ett exempel på detta är närsjukhuset Sabbatsberg, med specialistläkarmottagningar, lättakut utan tidsbeställning och dagkirurgisk verksamhet
inom ortopedi och allmänkirur-gi.
Vi anser att en liknande enhet bör byggas upp i nordvästra delen av Stockholms län och då förslagsvis på det till stor del tomställda Löwenströmska
sjukhuset. Ett närsjukhus bör omfatta läkarmottagningar inom de flesta
breda specialiteter, en lättakut med snabbt omhändertagande utan tidsbeställning och möjlighet att bedriva dagkirurgi.
I Löwenströmska sjukhuset finns idag geriatriska vårdplatser. Det vore
lämpligt att komplettera dessa med invärtesmedicinska vårdplatser för icke
geriatriska patienter som inte behöver storsjukhusens högspecialiserade
vård. Till dessa platser, liksom till geriatriken bör det råda direktintag, via
husläkare eller specialistläkare i öppen vård och via närsjukhusets egna
mottagningar.
Inrättandet av ett närsjukhus i enlighet med motionen skulle ha flera fördelar. Ett nytt närsjukhus skulle, förutom att avlasta den tunga akutsjukvården, också leda till kortare restider för medborgarna i det nordvästra
sjukvårdsområdet.
Vi föreslår därför att hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att inleda
upphandling av ett närsjukhus i den nordvästra delen av länet, förslagsvis
vid Löwenströmska sjukhuset.
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Vi föreslår landstingsfullmäktige besluta
att öppna ett närsjukhus vid Löwenströmska sjukhuset innehållande öppna
specia- listläkarmottagningar, lättakut, vårdplatser för lättare medicinsk vård
och dagkirurgi.
Stockholm den 16 september 1997
Sonja Weidland

Inga B Agnér

Rolf Jangbratt
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Förvaltningen har anfört följande:
Bakgrund
HSNstabens förslag till yttrande över motionen av S. Weidland, I. B. Agnèr
och R. Jangbratt om skapande av ett närsjukhus med lättakut i det nordvästra
sjukvårdsområdet behandlades av hälso- och sjukvårdsnämnden i februari
1998. Som underlag fanns sjukvårdsdirektörens för nordvästra sjukvårdsområdet yttrande. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt att återremittera
ärendet med hänvisning till att ärendet inte behandlats i det berörda sjukvårdsområdets styrelse och att beredningen skulle kompletteras med ett
sådant yttrande.
Nordvästra sjukvårdsstyrelsen behandlade sedan i mars 1998 sjukvårdsdirektörens för NVSO tjänsteutlåtande med förslag till yttrande över
motionen. Sjukvårdsstyrelsen beslöt härvid i enlighet med ordförandens
förslag att uppdra åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för utökad
dagkirurgisk verksamhet och utvidgade möjligheter för akut omhändertagande vid Löwenströmska sjuk huset och att till hälso- och sjukvårdsnämnden överlämna detta tjänsteutlåtande som yttrande i ärendet (bilaga 3).
Motionen från S. Weidland, I. B. Agnèr och R. Jangbratt (m) samt motionen
från Ove Lundgren m fl (c) har ännu ej slutbehandlats av hälso- och sjukvårdsnämnden.
Med hänsyn till den tid som gått sedan NVSO:s styrelse avgav sitt yttrande
har ett kompletterande yttrande inhämtats. Sjukvårdsstyrelsen för NVSO
beslutade den 18 september 2001 att som kompletterande yttrande över de
två motionerna överlämna sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande. Av yttrandet framgår vilka vårdverksamheter som för närvarande finns etablerade vid
Löwenströmska och planerna för framtiden (bilaga 4).
Kompletterande yttrande från sjukvårdsstyrelsen NVSO över två motioner
rörande Löwenströmska sjukhuset
Sjukvårdsområdets strategi är att genom utveckling av den lokala hälsooch sjukvården – närsjukvården – erbjuda invånarna inom kommunerna
Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna en god och kostnadseffektiv
sjukvård.
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Vid Löwenströmska sjukhuset bedrivs idag en rad verksamheter för i första
hand områdets befolkning. Sjukvårdsområdet bevakar fortlöpande möjligheterna att utveckla verksamheterna och att utnyttja befintliga lokaler.
Närakuten erbjuder god tillgänglighet och kompletterar på ett bra sätt
primärvården. En utvärdering kommer att göras för att se eventuella avlastningseffekter vid akutsjukhusen. Den geriatriska verksamheten, som f n är
en del av Nordvästgeriatriken inom NLPO, kommer som ett resultat av en
upphandling från årsskiftet 2001/2002 att tas över av S:t Görans sjukhus AB
som kommer att driva denna verksamhet vid Löwenströmska som en egen
klinik. I avtalet har betonats vikten av att ytterligare utveckla samverkan
med olika aktörer. Målet är att inläggningar i ökad utsträckning kan ske från
hemmet direkt till den geriatriska kliniken.
Den verksamhet som Stockholms Specialistvård AB bedriver har successivt
utökats. En slutenvårdsavdelning har startat som möjliggör att även operationer som kräver inläggning kan genomföras. Verksamheten fyller ett stort
behov och fungerar väl.
Några verksamheter vid sjukhuset, som ätstörningsvården och den ryggverksamhet som Stockholm Spine Center bedriver, har hela länet som upptagningsområde och utnyttjar lokaler som tomställdes i samband med att
Löwenströmska sjukhuset upphörde som akutsjukhus.
Utöver ovan nämnda verksamheter finns vid Löwenströmska sjukhuset
bl a: Psykiatricentrum, vårdavdelningar och mobilt team, barn- och ungdomsmedicinsk mottagning , gynekologmottagning, logopedmottagning,
dialysverksamhet, hörcentral, operationer inom ortopedi, sjukhem och
samrehabilitering, vårdcentral, röntgenavdelning samt kliniskt kemiskt
laboratorium. I bilaga 4 återfinns en komplett förteckning över all verksamhet vid sjuk huset.
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Sjukhusstyrelsens yttrande
Sjukhusstyrelsen är positivt inställd till en fortsatt utveckling av Löwenströmska sjukhuset med inriktning på öppen specialistsjukvård, primärvårdsanknuten jourmottagning, geriatrik och hospice. Däremot avråder
styrelsen från en nyetablering av akutsjukvård i enlighet med motionärernas
förslag.
De vårdöverenskommelser som idag träffas mellan nordvästra sjukvårdsområdet och Karolinska sjukhuset utgår från att Karolinska sjukhuset ska
fullgöra uppdraget att vara sjukvårdsområdets bassjukhus. Ett alternativ där
vårdvolymen ska delas med tillkommande nya aktörer innebär en suboptimering och är i strid med den av landstinget antagna strukturplanen. Om
däremot primärvårdens resurser fördelas på sådant sätt att tex lättare akut
sjuka kan omhändertas på rätt vårdnivå under dygnets alla timmar kan
sjukhusstyrelsen bara välkomna en sådan utveckling.
Öppna specialistläkarmottagningar
Redan i dagsläget finns specialistläkarmottagningar inrättade vid Löwenströmska sjukhuset såväl i privat regi som under Karolinska sjukhusets
ledning. Utvecklingen av dessa har skett genom samråd mellan nordvästra
sjukvårdsområdet och klinikerna vid Karolinska sjukhuset. Sjuk vårdsområdets motiv för mottagningarna i privat regi var att få en geografisk
koncentration av mottagningar med praktiker med vilka man redan hade
vårdavtal/motsvarande.
Primärvårdsanknuten jourmottagning
Avvecklingen av akutmottagningen vid Löwenströmska sjukhuset och den
tidigare lättakuten på Karolinska sjukhuset har medfört att belastningen ökat
på akutmottagningen vid Karolinska sjukhuset och vid Danderyds sjukhus.
Vissa av dessa patienter skulle kunna omhändertas ge nom primärvårdens
försorg. Från styrelsens sida välkomnas därför en utveckling mot en samlad
husläkarmottagning i sjukvårdsområdets regi vid Löwenströmska sjukhuset
alternativt annan plats inom områdets geografiska område. Detta skulle då
vara invånarnas förstahandsalternativ vid lättare akut sjukdom.
Vårdplatser för lättare medicinsk vård
Patienter som är i behov av den lättare vård som motionärerna hänvisar till
vårdas ej på sjukhus, såvida de inte uppfyller kraven för att ingå i ge riatrikens målgrupper. Oftast behöver patienter inom den internmedicinska
sjukhusvården tillgång till den beredskap som ett akutsjukhus kan svara för.
Internmedicinska vårdplatser kan alltså inte inrättas utan att man inrättar viss
övrig akutsjukvård. Det skulle i praktiken innebära att ett akutsjukhus
återupprättas på Löwenströmska.
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Dagkirurgi
Att etablera en dagkirurgisk enhet vid Löwenströmska eller på annan plats
inom sjukvårdsområdet skulle leda till ökade kostnader för sjukvården inom
Stockholms läns landsting. I början av 1997 gjorda beräkningar visar att
kostnader för lokaler för dagkirurgi skulle öka med 2 mkr/år vid nyetablering på Löwenströmska sjukhuset. De personalkostnader en etablering
dessutom skulle generera, kan ej heller balanseras genom motsvarande
reduceringar på övriga sjukhus. De synergieffekter som närheten till andra
verksamheter på Karolinska sjukhuset och Danderyds sjuk hus innebär kan
inte uppnås i en satellitverksamhet på annat ställe.

