FÖRSLAG 2002:44

1 (8)
LS 9804-0389

Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Motion 1998:16 av Ove Lundgren m fl (c) om att öppna
Löwenströmska sjukhuset som akutsjukhus
Föredragande landstingsråd: Folke Schött

Ärendet
Motionärerna föreslår att Löwenströmska sjukhuset skall öppnas som
akutsjukhus.

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 ytterligare utveckla samverkan med olika aktörer. Målet är att
inläggningar i ökad utsträckning kan ske från hemmet direkt till den
geriatriska kliniken.

Bilagor
1 Motion
2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande

2001-10-10
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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. Löwenströmska sjukhuset är nu ett välfungerande närsjukhus.
Sammantaget är stora delar av motionens krav tillgodosedda. För närvarande
bedöms dock inte förutsättningar föreligga för att exempelvis bedriva akutverksamhet dygnet runt eller förlossningsvård.
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
Ove Lundgren m fl (c) har i en motion (bilaga), väckt den 14 april 1998,
föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att
uppdra åt sjukhusstyrelsen att öppna Löwenströmska sjukhuset som akutsjukhus.
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Yttranden har inhämtats från landstingskontoret och hälso- och sjukvårdsnämnden. Sjukhusstyrelsen har avstått från att yttra sig.

Landstingskontoret har i tjänsteutlåtande den 11 november 1998 anfört att
den nytillträdande borgerliga landstingsmajoriteten i sin nyligen presenterade plattform har föreslagit att Löwenströmska sjukhuset skall ”ges en större
roll i den totala sjukvården”. Den nya rollen beskrivs bl a som att
Löwenströmska sjukhuset och Nacka sjukhus ”kommer att få utökad verksamhet när det gäller invärtesmedicinsk kompetens, förplanerad kirurgi,
rehabilitering och specialistläkarmottagningar. Detta mö jliggör öppnande av
medicinakuter”.
Landstingskontoret har därför inget ytterligare att tillföra i denna fråga.

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 eve ntuella 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.
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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, sjukhe m 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’.
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).
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Bilagor
Motionen
Utvecklingsplanen för sjukvården som majoriteten i landstinget genomdrev
inför midsommaren 1996 innebar ett besparingsbeting på 2,9 miljarder fram
t o m 1998. Konsekvenserna är bl a en kraftig centralisering och reduktion
av slutenvårdsplatser. Nedläggningen av Löwenströmska sjukhuset är en
bidragande orsak. Centerpartiet avvisade bestämt stängningen av
Löwenströmska sjukhuset.
Situationen har förvärrats av att också primärvården drabbats av neddragningar. Patienttillströmningen till akutsjukvården har därmed ökat.
Behovet måste därför mötas av satsningar både på primärvården och
akutsjukvården som Centerpartiet tidigare förordat. I det sammanhanget är
det viktigt att utveckla sjukhusstrukturer som möjliggör effektiv verksamhet
med högsta kvalitet där ett rimligt mångfald av sjukhus också möjliggör
positiv konkurrens.
Konkret medför situationen nu stora brister inom akutsjukvården. Långa
väntetider och svårigheter att uppfylla vårdgarantierna är dessvärre vanligt.
Platserna räcker inte till för mer än det extremt akuta. I början på februari
påtalades detta också i skrivelse till sjukhusstyrelsen från överläkarna vid de
fyra största sjukhusen. Köerna till Karolinska sjukhuset som främst tagit
över patienter från Löwenströmska sjukhuset är i dag oacceptabelt långa.
Både patienter och personal drabbas därför allvarligt av majoritetens
ogenomtänkta beslut. Situationen och utvecklingen är mycket oroande och
flera radikala åtgärder måste därför genomföras.
En av dessa åtgärder är att åter öppna Löwenströmska sjukhuset som
akutsjukhus. Lokalerna står kvar och har i princip inte geno mgått några
förändringar. Detta innebär att man med mycket små medel åter kan flytta in
personal och utrustning och öppna upp akutverksamhet. Detta skulle avlasta
framförallt KS och skapa en drägligare situation både för patienter och
personal.
Dagsaktuella siffror visar att nativiteten i Stockholms läns landsting ökar
och att det väntas flera planerade födslar i vår än vad utvecklingsplanen
förutsåg. När situationen normaliserats kommer nativiteten att innebära
behov av mer förlossningskapacitet. Mot den bakgrunden skall det finnas
beredskap att öppna förlossningskliniken vid Löwenströmska.
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Målsättningen för öppnandet av Löwenströmska sjukhuset skall vara att
skapa ett fungerande länsdelssjukhus med basal sjukvård för ursprungliga
verksamhetsområdet. Som ett led i igångsättningen bör ett upphandlingsunderlag utformas som möjliggör olika driftformer för sjukhuset. Erfarenheterna från S:t Görans sjukhus är härvidlag viktiga att beakta.
Därför förslår vi landstingsfullmäktige besluta att ge sjukhusstyrelsen i
uppdrag att öppna Löwenströmska sjukhuset som akutsjukhus.
Stockholm den 14 april 1998
Ove Lundgren

Lena Ringstedt

Lena Friis
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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 hälso- och
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.

