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Inriktningsbeslut för investering för ökat
vårdinnehåll, vårdavdelningar och behandling vid
S:t Görans sjukhus
Ärendebeskrivning
I ärendet föreslås att landstingsfullmäktige fattar ett inriktningsbeslut för
att genomföra investeringar vid S:t Görans sjukhus för att ge lokalmässiga
förutsättningar att utöka vårdinnehållet med förlossningsvård.
Ärendet specificerar det medelsbehov som tillkommer för att skapa
förlossningskapaciteten samt vilka beroenden som finns till andra
vårdverksamheter på S:t Görans sjukhusområde.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2013-10-24
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige fatta
inriktningsbeslut för investeringar om 240 mkr för att skapa
lokalmässiga förutsättningar för förlossningsvård vid S:t Görans
sjukhus

att

föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktigefatta fatta
genomförandebeslut för förberedande arbeten om 12 mkr som skapar
lokalmässiga förutsättningar för en förlossningsvård vid S:t Görans
sjukhus samt

att

under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut för egen del
besluta att i kommande planering verka för att förlossningsvård
bedrivs inom vårdval förlossning i anslutning till S:t Görans sjukhus.

HSN 1310-1173

2 (3)
TJÄNSTEUTLÅTANDE

Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2013 att uppdra åt
landstingsstyrelsen att utreda förutsättningarna för en förlossningsklinik i
anslutning till fastigheten för S:t Görans sjukhus, enligt förslag i
Framtidsplanen - andra steget. Samtidigt fattades ett inriktningsbeslut om
objektet vårdavdelningar och behandling, S:t Görans sjukhus med en total
investeringsutgift på 1 070 miljoner kronor. Det objektets mål är att ge
förutsättningar för totalt 6 000 fler vårdtillfällen per år vid S:t Görans
sjukhus.
Vårdval förlossning infördes 2009 och förlossningsenheterna etablerar sig
sedan dess genom godkännande i enlighet med Lagen om valfrihetssystem
(LOV). Huvudsyftet med vårdvalet är att möjliggöra valfrihet i
förlossningsvården – de blivande föräldrarna ska själv ha möjlighet att välja
förlossningsenhet. Godkännandevillkoren förutsätter att en
förlossningsenhet kan upprätthålla resurser med tillgång dygnet runt till
bland annat laboratorier, blodcentral, röntgen, anestesi och intensivvård
samt akuta operationslag. Resurser som i princip motsvarar vad som finns
på ett akutsjukhus – som S:t Görans sjukhus har idag. Dessutom krävs en
viss standard av sluten neonatalvård.
Idag finns det inom ramen för LOV fem förlossningsenheter: Danderyds
sjukhus, Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset Solna,
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och BB Stockholm. Södertälje
sjukhus har ett uppdrag att bedriva förlossningsvård i sitt vårdavtal för
akutsjukvård, men ingår inte i vårdvalet.
Antalet förlossningar har under de senaste tio åren stigit och uppgår 2013
till cirka 29 000 per år. Förlossningskapaciteten inom länet är under
perioder ansträngd, vilket särskilt accentueras under sommarmånaderna,
då förlossningstalet är som störst. Statistiska centralbyrån prognostiserar
att antal förlossningar i länet kommer öka med cirka 22 procent under
tioårsperioden 2011 till 2021. Planeringen av Nya Karolinska Sjukhuset
med en reducerad förlossningsvård motsvarande cirka 1 000 förlossningar
per år påverkar länets totala förlossningskapacitet. Sammantaget med den
demografiska utvecklingen leder det till att förlossningsvårdens kapacitet
behöver öka för att möta behovet.
Överväganden
Det ökande behovet av förlossningsvård i länet innebär att det – oberoende
av eventuell tillkommande kapacitet hos andra vårdgivare – är av stor vikt
att den strategiska investeringen vid S:t Görans sjukhus utökas till att
kunna inrymma förlossningsvård.
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En utredning har genomförts om förutsättningar för att bedriva
förlossningsvård vid S:t Görans sjukhus. Slutsatserna är att i en första fas
skapa möjligheter till minst 2 000 förlossningar per år. Denna kan vara klar
andra kvartalet 2017. I en andra fas ökas under 2018
förlossningskapaciteten vid S:t Görans sjukhus till totalt 4 000
förlossningar per år. Samtidigt kan objektet Vårdavdelningar och
behandling, S:t Görans sjukhus genomförs i sin helhet.
För att hinna genomföra den första fasen inom utsatt tidsram behöver vissa
förberedande arbeten påbörjas direkt. Investeringsutgiften för dessa uppgår
till 12 miljoner kronor.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för denna investering bedöms uppgå till 240 miljoner kronor.
Denna kostnad ryms inte inom den totala investeringen om 1 070 miljoner
kronor för vårdavdelningar och behandling, S:t Görans sjukhus, som är
upptagen i inriktningsbeslutet fattat av landstingsfullmäktige i juni 2013.
Det tillkommande medelsbehovet föreslås bli inarbetat i samband med
budget 2015.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Beslutet innebär en ökning av förlossningskapaciteten inom länet mot
förväntad behovsutveckling. När fler blivande mödrar kan bli förlösta på
den klinik de valt minskar antalet hänvisningar vilket innebär en höjd
patientsäkerhet.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Förslaget har inte något direkt påverkan på jämlik vård.
Miljökonsekvenser
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012 – 2016 har en
miljöbedömning av föreslagen investering genomförts och
miljöbedömningen är positiv.
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