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Yttrande över motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om
att utreda förutsättningarna för ett närsjukhus i
Nynäshamn
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att Hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över motion 2012:20 om att utreda förutsättningarna för ett närsjukhus
i Nynäshamn.
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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En fråga som också kommer att belysas är storleken på ett sjukhus. Det
krävs ett visst befolkningsunderlag för att motivera den verksamhet som
etableras i sjukhusen. Sjukvårdsutbudet måste avvägas och anpassas till
den befolkning som verksamheten i sjukhuset ska betjäna.
I Nynäshamns kommun bor omkring 26 600 invånare. Det är enligt
förvaltningens bedömning ett för litet befolkningsunderlag för att betjänas
av ett sjukhus.

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
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Motion av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna för ett
närsjuklius i Nynäshamn
I planen för Framtidens Hälso- och sjukvård ska vård som inte behöver akutsjukvårdens
resurser flytta ut från akutsjukhusen till närsjuklius. V i välkomnar detta men anser att de stora
akutsjukluisen ska ha huvudansvaret för den utflyttade vården.
V i vänder oss mot att en hel del specialistvård görs om till vårdval som våra egna akutsjuklius
inte får delta i . Detta är ett borgerligt politiskt beslut i syfte att åstadkomma en privatisering
av stora delar av sjukhus vården. Det slår sönder vårdkedjorna och underlättar inte samarbetet
mellan olika specialiteter. Specialistläkare kan, som vi ser det, verka på såväl det stora
akutsjukhuset med högspecialiserad vård som på närsjlikhuset med specialistvård.
Södra länet är underförsörjt med sjukvård. Hälso- och sjukvårdens kostnader per person är
högst i Stockholms stad och lägst i södra länet.
Den politiska ledningen i Nynäshamn har vid flera tillfällen lyft frågan om en sammanhållen
lösning för sjukvården, där bl.a. geriatrik och ambulanssjukvård ingår. Nynäshamn är en
geografiskt stor glesbygdskommun med skärgård, som behöver en riktad satsning för att få cn
väl fungerande vård på rimligt avstånd.
V i vill därför utreda förutsättningarna för ett närsjuklius i Nynäshamn.

Vänsterpartiet föreslår Landstingsfullmäktige besluta

att

utreda förutsättningarna för ett närsjuklius i Nynäshamn.

Sverre Launy (V)

