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PROTOKOLLSUTDRAG
Landstingsstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsutskottet
Sjukvårdsberedning Sydväst
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Justerat:

Raymond Wigg (mp)
Olov Lindquist (fp)

§4

Yttrande över utredningen om den framtida hälso- och
sjukvården i Nykvarn, Salem och Södertälje - Södertäljeprojektet

Slutrapporten från utredningen om den framtida hälso- och sjukvården i
Nykvarn, Salem och Södertälje förelåg för sjukvårdsberedningens yttrande.
Tjänsteutlåtandet till HSU den 19 april delades ut i partigrupperna före
sammanträdet.
Sjukvårdsberedningen beslutade att yttra sig över utredningen enligt
följande förslag från s-v- mp:
”Beredningen ställer sig bakom alla de förslag som projektet presenterar,
men vill lämna in förtydliganden och tillägg på följande punkter:
• Samverkan
Beredningen vill poängtera förhållandet att mer än 50 % av primärvården i
sydvästra området drivs i privat regi, och att det måste vara hög prioritet att
finna en samverkanslösning där även dessa ingår.
• Närakuten
Här bör det konkretiseras, dels hur denna skall bemannas, dels hur detta
berör primärvården. Vi betonar också närakutens funktion att kunna fungera
som en sluss till psykiatrin, så att människor med akuta psykiatriska
problem kan tas omhand i närområdet.
• Södertälje sjukhus
Akutsjukhuset ska även i fortsättningen ha en komplett akutmottagning med
specialiteter som t.ex. medicin, kirurgi och förlossning med möjlighet till
akuta intag. Beredningen vill också att man ser över möjligheten att inrätta
en ambulanscentral på Södertälje sjukhus.
• Förlossningsverksamheten
Beredningen anser att en fortsatt utveckling av förlossningsverksamheten på
Södertälje sjukhus är nödvändig. Här måste ett offensivt arbete inledas, t.ex.
genom att pröva ett samarbete över länsgränsen med Södermanlands läns
landsting, men också genom ett utvecklat samarbete kring hemförlossnings-
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verksamheten och en fortsatt satsning på vårdkedjan från havandeskap och
förlossning under hemlika former.
• Mångkulturellt samhälle
Beredningen anser att området kring Södertälje består av en mångfald av
olika språk, kulturer och andliga inriktningar. Detta måste avspeglas i t.ex.
bemötandet av de människor som söker vård. I den fortsatta utvecklingen av
vården bör det ligga en stor vikt vid att personalen får kunskap om denna
mångfald.
• FoUU
Beredningen välkomnar ett FoUU-center i Södertälje! Ett sådant center bör,
som tidigare nämnts, ta vara på de möjligheter och mångfald som finns i
området. Beredningen ser framför sig områden som komplementärmedicin,
primärvård i ett mångkulturellt samhälle, hemförlossningsverksamhet och
förebyggande verksamhet som möjliga forskningsområden.
• Hälsotorg/Förebyggande
Det förebyggande arbetet bör inkludera både de komplementärmedicinska
aktörerna och de föreningar som i sitt arbete verkar för en ökad folkhälsa.
Beredningen ser gärna att det redan i år kan startas upp ett försök med
preventiva hembesök hos äldre, och att dessa också innefattar bl.a.
medicingenomgånga r.
• Barn med neuropsykiatriska funktionshinder
Detta är ett av beredningen prioriterat område! En snabb upptäckt och
snabba åtgärder är oerhört viktiga för dessa barn. Beredningen anser också
att detta är god ekonomi!
• Barnkonventionen
Beredningen anser att barnkonventionen skall ligga till grund för alla beslut
inom vården.”
Den borgerliga gruppen deltog inte i beslutet utan återkommer vid ärendets
behandling i HSU.
Sjukvårdsberedningen beslutade att omedelbart justera beslutet.
Vid protokollet
Lisbeth Ekebom
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