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Slutrapport från Södertäljeprojektet - Den framtida hälso- och sjukvården i Nykvarn, Salem och Söde rtälje
Föredragande landstingsråd: Inger Ros

ÄRENDET
Hälso- och sjukvårdsutskottet har inkommit med förslag till den framtida inriktningen av
hälso- och sjukvården i Nykvarn, Salem och Södertälje.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att godkänna inriktningen av den framtida hälso- och sjukvården i Nykvarn, Salem och
Södertälje enligt utredningens förslag.

Föreliggande ärende innehåller slutrapporten för uppdraget att utreda och utveckla vården i
Södertäljeområdet. Förslagen har status av inriktningsförslag, vilket gör att kostnadsberäkningar och tidplan är preliminära men utgör en tydlig viljeinriktning avseende utvecklingen av
vården i Södertälje, Salem och Nykvarn. Utgångspunkten för arbetet har varit att uppmuntra delaktighet och inflytande hos alla berörda. Det har möjliggjorts genom en livaktig och
omfattande medborgardialog, fokusgruppsdiskussioner och bred medverkan i referensgrupper för ett flertal delprojekt.
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Resultatet av utredningen kan sammanfattas så, att hälso- och sjukvården i området i stort
fungerar tillfredställande under nuvarande förutsättningar, varför inga större strukturella förändringar är nödvändiga, men att förbättringar behöver genomföras inom flera områden.
Södertälje sjukhus skall utvecklas som akutsjukhus och samti

digt delta i närsjukvårdsutvecklingen. Samverkan skall förbättras; mellan vårdgivare, samt
mellan kommunen, landstinget och andra aktörer. Forskning, utveckling och utbildning i
området behöver vitaliseras och stärkas. Riktade insatser behövs för primärvårdens tillgänglighet, för äldre multisjuka, för barn och barnfamiljer. Det förebyggande och hälsovårdande arbetet skall utvecklas. Särskild betoning i det fortsatta utvecklingsarbetet skall läggas på vården i ett mångkulturellt samhälle.

Ingela Nylund Watz

Inger Ros

Anders Lönn
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Landstingsfullmäktige har den 25-26 november 2003 gett landstingsstyrelsen i uppdrag att
tillsammans med styrelsen för Södertälje sjukhus ytterligare utreda och utveckla verksamheten avseende volym, inriktning och samordningsmöjligheter.

Utskottsbehandling
Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 19 april 2005, enligt landstingsdirektörens förslag, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna inriktningen av den framtida hälso- och sjukvården i Nykvarn, Salem och Södertälje enligt
utredningens förslag.
Fp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla beslutet med följande tillägg:
”Det är viktigt att husläkarvården byggs ut i Södertälje så att den klarar av att erbjuda
invånarna den basala sjukvården. I detta uppdrag ingår att erbjuda invånarna vård vid
akuta besvär. En väl fungerande husläkarvård kan avlasta närakuten. Närakutens geografiska placering bör diskuteras noggrant.
Enligt vår mening är huvudinriktningen i slutrapporten produktionsperspektivet. Det hade
varit mer fördelaktigt om förändringen beskrevs och motiverades ur ett patient- och medborgarperspektiv istället. En fungerande samverkan finns redan i kommunerna genom
samarbetet SINSS. Någon konsekvensbeskrivning av hur denna samverkan påverkas av
sammanläggningen finns ej med i slutrapporten.”

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 april 2005 bifogas (bilaga).

Ärendet har behandlats i sjukvårdsberedning sydväst den 7 april 2005, protokollsutdrag
bifogas (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 27 april 2005.

