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Svar på skrivelse från Moderata samlingspartiet,
Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna och
Centerpartiet om ny lättakut vid Danderyds sjukhus
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Moderata
samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna och
Centerpartiet att en ny lättakut vid Danderyds sjukhus öppnas.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2013-03-25
Skrivelse från M, FP, KD och C
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

anse skrivelsen besvarad.

Förvaltningens motivering till förslaget
Under de senaste åren har besöken ökat kraftigt på akutmottagningarna.
Detta kan delvis förklaras av befolkningsökningen men samtidigt har
uppmärksammats att en stor andel av de vårdsökande på
akutmottagningarna kan omhändertas inom den allmänmedicinska
kompetensen. Olika modeller för att avlasta akutmottagningarna och
erbjuda de vårdsökande alternativ vård har prövats med varierande
resultat.
En lättakut startade vid Huddinge sjukhus i november 2009 och drivs av
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). En utvärdering som gjorts år
2011 av verksamheten har visat på mycket bra resultat och som påtalas i
skrivelsen minskade besöken på akutmottagningen kraftigt första året efter
lättakutens driftstart. Dessutom var den genomsnittliga behandlingstiden
per patient cirka 80 minuter på lättakuten. En jämförelse med
akutsjukhusens akutmottagningar är intressant men låter sig inte göras
fullt ut då behandlingstiden på akutmottagningarna mäts i procent av hur
många patienter som är färdigbehandlade inom 4 timmar. För år 2012 var
målvärdet 79 procent och genomsnittliga resultat för samtliga
akutmottagningar var 68 procent.
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Utvärderingsrapporten pekar också på betydelsen av val av utförare för
verksamheten. I detta fall har SLSO och Huddinge sjukhus lyckats mycket
bra med att skapa ett förtroendefullt samarbete i det akuta omhändertagandet av patienterna på akutmottagningen.
I skrivelsen från M, FP, KD och C framgår att driftsstarten av lättakuten vid
Danderyds sjukhus ska möjliggöras så snart som möjligt. Diskussioner har
därför omgående inletts mellan förvaltningen, SLSO och ledningen för
akutkliniken på Danderyd sjukhus om att starta en ny lättakut enligt den
beslutade inriktningen. Dialogen med Danderyds sjukhus har varit mycket
konstruktiv och har på ett betydelsefullt sätt underlättat planeringen för
en snabb driftstart av lättakuten.
Beräknad driftstart för lättakuten är den 15 april 2013. En betydelsefull
faktor för den snabba driftstarten är tillgången till en tomställd lämplig
lokal i nära anslutning till sjukhusets akutmottagning. Lokalen kräver dock
en viss ombyggnad och visst ombyggnadsarbete kan pågå efter den 15 april
men bedöms inte vara i den omfattningen att det hindrar en driftstart.
Rekryteringsprocessen av personal till lättakuten har fallit mycket
väl ut och intresset är stort för att arbeta på den nya lättakuten. På grund
av uppsägningstider beräknas dock att samtlig fast anställd personal
är på plats först efter tre månader. Under uppstartstiden kommer därför
erfarna läkare från Huddinge lättakut att tjänstgöra på Danderyds lättakut
för att ge mer stabilitet åt verksamheten under uppstartstiden.
Lättakuten kommer i enlighet med skrivelsen att vara öppen 08:00-22.00
alla dagar året runt och beräknas ha en kapacitet för cirka 15 000 patienter.
Enligt konceptet lättakuten vid Huddinge sjukhuset så kommer den yttre
triageringen (första medicinska bedömningen) att utföras av personal från
SLSO bestående av sjuksköterskor och specialistläkare i allmänmedicin.

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Olle Olofsson
Avdelningschef
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Ny lättakut vid Danderyds sjukhus
Befolkningen i Stockholms län fortsätter att öka och skapar ett stort tryck
på akutsjukvården i Stockholms län. För att möta det ökande behovet av
vårdbehovs både kortsiktiga och långsiktiga lösningar. Alliansen i
Stockholms läns landsting bygger ut sjukvården med 500 vårdplatser att stå
klara 2015, men andra insatser krävs för att möta situationen på
akutmottagningarna på kort sikt. För att förbättra tillgängligheten och
omhändertagandet av patienterna föreslås att en ny lättakut öppnas
mittemot akutmottagningen vid Danderyds sjukhus.
Den nya lättakuten vid Danderyds sjukhus ska vara öppen mellan 08.00
och 22.00 alla dagar i veckan och beräknas ta emot ungefär 15 000 besök
per år. Lättakuten ska ta emot patienter som kommer till akutmottagningen
men som inte kräver sjukhusets resurser eller annan specialistkompetens.
Dessutom bör de ta emot patienter med vissa skelettskador. Lättakuten
kommer på detta sätt att avlasta akutmottagningen vid Danderyds sjukhus.
Verksamheten föreslås drivas av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).
Stockholms läns landsting bedriver i dag en lättakut vid Karolinska
Universitetssjukhuset i Huddinge. Den är belägen 150 meter från
akutmottagningen och drivs av SLSO. Verksamheten har utvärderats på
uppdrag av landstinget med mycket goda resultat. Utvärderingen
konstaterar "Antalet besök på Akutmottagningen minskade med ca 10
procent från 2009 till 2010 och variationen vad gäller besöksantal per
månad minskade. Akutmottagningarna på Danderyds sjukhus och
Södersjukhuset fortsatte sin trendmässiga ökning i besöksantal under
samma period.".
Det ökande behovet av vård i Stockholms län skapar ett ansträngt läge i
sjukvården och med ännu en lättakut i direkt närhet till ännu ett av
Stockholms akutsjukhus kommer patienterna att få snabbare vård och ett
bättre omhändertagande och trycket på akutmottagningen vid Danderyds
sjukhus kommer att minska. Hälso- och sjukvårdsdirektören ges därför i
uppdrag att möjliggöra öppnande av en lättakut i direkt anslutning till
Danderyds sjukhus.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås därför besluta
att

uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att snarast
möjligöra start av en lättakut vid Danderyds sjukhus

Stockholm den 12 februari 2013
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