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Yttrande över motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om
att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i
Skärholmen
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att Hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över motion 2012:19 om att inrätta ett närsjukhus med
migrationsinriktning i Skärholmen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2013-05-28
Motionen
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslaget
”Närsjukhus”, eller ”sjukhus” som de benämns i Framtidsplanen andra
steget, ska ha en nära och utvecklad samverkan med andra aktörer i
nätverkssjukvården.
Utbyggnaden av somatisk specialistvård utanför akutsjukhus inleds med att
etablera en försöksverksamhet vid Sabbatsbergs sjukhus. Planeringen av
övriga sjukhus fortsätter i enlighet med fastställd vårdutbudskarta.
Tänkbara byggnader för ytterligare somatisk specialistvård utanför
akutsjukhus är i nuläget enligt Framtidsplanen andra steget,
Löwenströmska sjukhuset, Sollentuna sjukhus, Nacka Närsjukhus och
Dalens sjukhus. Lokaliseringarna kan dock komma att ändras när
erfarenheter vunnits från verksamheter som startats.
Planeringen för utveckling av specialistsjukhus måste vara hållbar i flera
avseenden. Både till innehåll, dess samverkan med akutsjukhusen och hur
de ska medverka i utbildningen av alla yrkeskategorier inom sjukvården.
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Vårdval är en strategi viktig för att utveckla den hälso-och sjukvård utanför
akutsjukhusen som inte behöver akutsjukhusets resurser. Nya vårdval
utvecklas inom bland annat allergologi, reumatologi, neurologi, urologi och
smärtbehandling.
Förvaltningen delar synen att vissa sjukhus kan ha särskild inriktning eller
profil. Olika befolkningsgrupper har olika behov och sjukdomspanorama.
Vilka inriktningar det kan bli och vid vilka sjukhus, återkommer
förvaltningen till när utredningsarbetet kommit längre.
Precis som motionären anger gäller att även vården inom onkologin i större
utsträckning ska utföras utanför akutsjukhusen. Akutsjukhusen ska ge vård
till de patienter som behöver dess resurser.
I förslaget till investeringsbudget för 2014 och inriktningsnivåer för
planåren 2015-2018 har lokaler som landstinget äger prioriterats. Där finns
inte lokaler i Skärholmen med.
Förvaltningen kommer att återkomma till landstingsstyrelsen och hälsooch sjukvårdsnämnden om det fortsatta arbetet med utveckling av
sjukhusen enligt Framtidsplan för hälso- och sjukvården som redovisas i
Framtidsplanen - andra steget.

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Henrik Gaunitz
Avdelningschef

HSN 1305-0587

o

Ankom
Stockliolms läns landsting

2012 -09- 1 8

Dnr..4.1^ff:.^g...

Stockholms läns landsting
2012-09-18

2D\l'\°l
KoUH

Motion av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjuklius med
migrationsinriktning i Skärholmen.
I planen för Framtidens Hälso- och sjukvård ska vård som inte behöver akutsjukvårdens
resurser flytta ut från akutsjukluisen till närsjuklius. Därför görs en hel del specialistvård om
till vårdval som våra egna akutsjukhus inte får delta i . Detta är ett borgerligt politiskt beslut
för att åstadkomma en privatisering av stora delar av sjukhusvården. V i välkomnar att vård
flyttas ut till närsjuklius, men anser att de stora akutsjukluisen ska ha ansvaret för den
utflyttade vården. Det förbättrar vårdkedjorna och underlättar samarbetet mellan olika
specialiteter. Specialistläkare kan verka på såväl det stora akutsjukhuset med högspecialiserad
vård som på närsjukhuset med specialistvård.
Olika närsjuklius kan ha olika specialistinriktningar och också vara centrum för forskning
inom dessa inriktningar. V i föreslår att ett närsjuklius öppnar i Skärholmen med
migrationsinriktning där det förebyggande folkliälsoarbetet får en framträdande plats. Ett
sådant närsjuklius kan också innehålla en onkologisk avdelning då tillgängligheten till
onkologi i dagsläget är ojämlik över länet. Inspiration kan hämtas från Angereds Närsjuklius i
östra Göteborg. I Angereds Närsjuklius ska specialistvård, primärvård och kommunal hälsooch sjukvård möta patientens behov tidigt och i nära samverkan för att stärka patientens
möjligheter och minska det totala behovet av sjukvård.

Vänsterpartiet föreslår Landstingsfullmäktige besluta

att

ett närsjuklius med migrationsinriktning öppnar i Skärholmen.

