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Svar på skrivelse från Michel Silvestri (MP) angående
frågor kring beslutet om Ny akademisk enhet inom
reumatologisk specialistvård utanför akutsjukhus HSN
1503-0422
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) ställer Michael
Silvestri (MP) frågor utifrån beslut i HSN den 2 juni 2015 om att ge hälsooch sjukvårdsdirektören i uppdrag att teckna avtal med Stockholms läns
sjukvårdsområde om att inrätta en ny akademisk enhet inom reumatologisk
specialistvård.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-10-08
Skrivelse från Michel Silvestri (MP)
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

att anse skrivelsen besvarad.

Förvaltningens motivering till förslaget
I enlighet med tjänsteutlåtande angående Ny akademisk enhet inom
reumatologisk specialistvård utanför akutsjukhus, HSN 1503-0422, är
syftet med den nya enheten att svara mot ett ökat behov av reumatologisk
vård samt att bidra till innovationsutveckling inom vården av patienter med
reumatologisk sjukdom. Den föreslagna enheten ska fungera som en
pilotverksamhet under tre år för utveckling av specialistsjukvård utanför
akutsjukhusen och bidra till utveckling av universitetssjukvård.
Den aktuella planeringen innebär att en enhet ska starta i regi av
Stockholms läns sjukvårdsområde. Denna ska lokaliseras i närheten av
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Detta med utgångspunkt från
behov av samordning med forskningsverksamheten inom
universitetssjukhuset i Solna och Karolinska Institutet samt samverkan
med reumatologiska kliniken på universitetssjukhuset runt
kompetensförsörjning. Någon ytterligare enhet är för närvarande inte
planerad i Huddinge eller på annan plats.

HSN 1509-1113

2 (2)
TJÄNSTEUTLÅTANDE

I den nya enhetens uppdrag kommer det att ingå krav på samverkan med såväl
primärvården som specialistvården inom reumatologi utanför akutsjukhusen.
Syfte är att bistå med tidig diagnostik, till exempel ultraljud samt spridning av
kunskap om behandlingsmetoder och nya arbetssätt till exempel utifrån
erfarenheter från 4D projektet. Detta för att kvaliteten på vården för de
aktuella patientgrupperna ska förbättras. Enheten kommer att få ett tydligt
uppdrag att vara ett nav i utvecklingen av den reumatologiska vården utanför
akutsjukhusen. I det ingår att ta till vara på kompetens och erfarenhet från
befintliga reumatologiska specialistverksamheter samt att utveckla samverkan
med akademiska vårdcentraler för att bidra till kompetens- och
kvalitetsutveckling inom primärvården. I uppföljning och utvärdering av den
kommande enheten kommer uppdragen runt utveckling av vården för de
aktuella patientgrupperna och samverkan med övriga aktörer inom
reumavården ingå.
Vid framtagande av underlag för beslut om enheten har specialitetsrådet
inom reumatologi, inom vilket företrädare för specialiteten verksamma
inom olika delar av reumavården i Stockholm och Karolinska Institutet,
varit delaktiga. Verksamhetsföreträdare från akutsjukhusen tillsammans
med företrädare för Stockholms läns sjukvårdsområde har ingått i en
arbetsgrupp med uppgift att planera för den nya enhetens driftstart.
Under hösten har möten genomförts med berörda vårdgivare verksamma
inom specialistvården utanför akutsjukhus och företrädare för distriktet
inom reumatikerförbundet, för information och samråd utifrån de frågor
och oro som uppstått runt den nya enhetens inverkan på övriga
reumavården. Distriktet inom reumatikerförbundet, cheferna för de
reumatologiska verksamheterna på Karolinska Universitetsjukhuset och
Danderyds sjukhus och specialsakkunnig inom reumatologi är inbjudna till
dialogmöten i samband med att avtal runt enheten tas fram.
Det nuvarande avtalet med privata mottagningar förlängs under 2016 och
troligen även under 2017 i avvaktan på ny upphandling enligt lagen om
offentlig upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem (LOV).

Barbro Naroskyin
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Kitty Kook-Wennberg
Avdelningschef
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Skrivelse av Michel Silvestri (MP) angående frågor kring
beslutet om Ny akademisk enhet inom reumatologisk
specialistvård utanför akutsjukhus HSN 1503-0422
Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 2015-06-02 fattades ett
enigt beslut rörande framtida organisation av reumatologisk specialistvård.
Under sommaren har det via landstingets kontaktformulär till politiker
inkommit från ett flertal patienter frågor rörande detta beslut.
MP har försökt besvara dessa frågor genom att förklara att det var ett enigt
beslut samt att det syftar till att förbättra för reumatologi-patienter, i enlighet
med både Framtidens hälso- och sjukvård samt forskningsprojektet 4D.
Likväl så är flera av de inkomna frågorna väl motiverade och de lyfter
viktiga aspekter som behöver förtydligas, konkretiseras och sannolikt också
kommuniceras till berörda patienter.
Med utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2015-06-02 att
uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med Stockholms
läns sjukvårdsområde (SLSO) för att inrätta ny akademisk enhet inom
reumatologisk specialistvård så önskas därför svar på följande frågor:
-

Denna enhet ska lokaliseras i anslutning till Karolinska
universitetssjukhuset. Innebär detta att enheten skulle kunna finnas
uppdelad med verksamhet både i Huddinge och i Solna? Ev även på
annan plats?
Innebär etableringen av denna nya enhet en försämring för patienter
vid befintliga reumatologi-mottagningar i enlighet med den oro som
ett flertal patienter uttryckt?
I arbetet att utveckla och stärka reumatologisk specialistvård i
Stockholmsregionen, hur tas kompetens och erfarenhet på befintliga
reumatologi-mottagningar tillvara på bästa sätt?
Hur kommuniceras svar på ovanstående frågor och farhågor till
berörda reumatologimottagningar och till berörda patienter?
Hur säkerhetställer landstinget att inga patienter faller mellan
stolarna om nuvarande avtal med privata mottagningar inte förlängs?

