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Interpellation av Pia Lidwall (kd) om Ersta sjukhus
Ersta sjukhus är en ideell förening som framgångsrikt har bedrivit vård under många år. Ett av deras
uppdrag är att för Stockholms läns landsting är att på enheten Mag- tarmcentrum bedriva somatisk
sjukvård för ca 1/3 av länets mag- tarmpatienter. Till skillnad från flera andra externa aktörer består
vården på Ersta sjukhus huvudsakligen av imperativ och elektiv vård av komplicerade fall. De är även
unika i sitt sätt att inom en och samma enhet med total kontinuitet hantera en sjukvårdsgrupp totala
behov, från diagnos till behandling och rehabilitering men också hanteringen av akuta behov för den
egna patientgruppen.
Ersta sjukhus är ett mindre sjukhus som även bedriver aktivt patientnära forskning på
högspecialistnivå. Det gäller till exempel ändtarmscancer. Där finns åtta mycket erfarna medicinska
gastroenterologer, dessutom åtta specialiserade kirurger för vardera nedre och övre mag- tarmsystemet
som alla samarbetar inom samma organisation kring patienten. Alla kroniskt sjuka har även sin egen
specialistläkare och sin egen sköterska som kan nås för kontakt i princip alla vardagar. Detta arbetssätt
innebär bättre vårdkvalitet, bättre omhändertagande och i slutänden en friskare patient. Det kan
konstateras dels genom att den genomsnittliga vårdtiden är drygt 7 dygn på Ersta jämfört med drygt 10
dygn på övriga sjukhus och dels genom de goda resultat i form av såväl frånvaron av recidiv och en
tydligt uttryckt nöjdhet hos patienterna. Ersta sjukhus har dessutom ytterst få inställda operationer,
något som tyder på att enhetens storlek inte innebär att de är sårbara med den verksamhet de bedriver
idag.
Erstas patientnära forskning borde vara en förebild för resten av landstinget. Förutom att få fram
resultat lyckas de med implementera nya behandlingsmetoder och överge gamla, något som generellt
är det största problemet förknippat med den medicinska forskningen. Mycket på grund av att den
enhetens storlek gör att forskarna känner vården och att vårdens personal känner forskarna. De
behöver inte arbeta bort stuprörsageranden eftersom de inte finns då de redan från grunden arbetar
tillsammans med patienten i fokus.
Förslaget om att ta bort 20 % av verksamheten innebär ett dråpslag för de patienter som får den
absolut bästa vård som idag erbjuds. Mag- tarmsjukas förening rekommenderar alla sina patienter att
vända sig till Ersta på grund av deras kvalitet och goda omvårdnad. För landstingets ekonomi vore en
neddragning dessutom kontraproduktiv då vården på Ersta utförs till en kostnad som är betydligt lägre
än på landstingets egna enheter.
Mot denna bakgrund vill jag fråga ansvarigt landstingsråd följande:
-

Är det din avsikt att låta ännu fler patienter få tillgång till den goda vård som Ersta erbjuder?

-

Är det din avsikt att låta Erstas arbetsmetoder med ett helhetstänkande kring patienten bli en
förebild för landstingets egna verksamheter?

-

Kommer du att se till att de patientgrupper som idag tas om hand vid Ersta sjukhus garanteras
samma goda vård och tillgänglighet?
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