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Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om
situationen på Karolinska Universitetssjukhuset med
långa operationsköer och brist på personal
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår
Socialdemokraterna att kalla sjukhusdirektören för Karolinska
Universitetsjukhuset till nämnden för att redogöra för vilka åtgärder
sjukhuset kommer att vidta för att lösa situationen.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-25
Skrivelse från Socialdemokraterna (S)
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

anse skrivelsen besvarad.

Förvaltningens motivering till förslaget
Bröstcentra
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har följt upp verksamheten vid de
tre bröstcentra vad gäller väntetider till mammografier, både inom
screeningprogrammet och avseende kliniska mammografier, samt till
bröstoperationer.
Oskäliga väntetider till bröstoperationer har inte förelegat vid något
av de tre bröstcentra. Däremot föreligger, vad gäller Karolinska
Universitetssjukhuset, en eftersläpning i kallelserna inom
screeningprogrammet på cirka sex månader.
Förvaltningen har erhållit en handlingsplan från sjukhuset innebärande
att kallelserna kommer att accelereras, kvinnor kommer att kallas till
undersökning på kvällar och helger. Sjukhuset beräknar att vara i
tidsmässigt fas med kallelserna senast under januari månad 2017.
Remisströmmarna till klinisk mammografi har varit mycket ojämn till
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de tre bröstcentra. Capio S:t Görans sjukhus har erhållit betydligt fler
remisser än förväntat medan Karolinska Universitetsjukhuset, och
särskilt Södersjukhuset, har erhållit betydligt färre remisser än förväntat.
Detta har lett till för långa väntetider till klinisk mammografi vid Capio
S:t Görans sjukhus. En del av remisserna fördelas från Capio S:t Görans
sjukhus till de två andra bröstcentra. Förvaltningen har också skickat ut
ett brev till vårdcentralerna med information om de tre bröstcentras
uppdrag och remissvägarna för klinisk mammografi.
Förvaltningen har också konstaterat att antalet bröstcanceroperationer
2016 har varit färre än 2015. En möjlig orsak till detta kan vara
eftersläpningen i screeningprogrammet vid Karolinska
Universitetssjukhuset och väntetiden till klinisk mammografi vid Capio
S:t Görans sjukhus. Analys pågår på respektive sjukhus, Regionalt
Cancer Centrum Stockholm-Gotland och förvaltningen.
Förvaltningen har regelbundna uppföljningsmöten med de tre bröstcentra.
Neurokirurgi
Förvaltningen har erhållit en handlingsplan från Karolinska
Universitetssjukhuset avseende vårdplatstillgången inom neurokirurgi.
Elva vårdplatser öppnades i slutet av augusti månad, därmed har sjukhuset
46 vårdplatser som är det antal som är planerat för Nya Karolinska Solna.
Med denna kapacitet beräknar verksamheten att den operationskö som
finns i dagläget kommer att vara eliminerad till sommaren 2017.
Med anledning av de långa väntetiderna, till flera av sjukhusets
verksamheter, har även landstingdirektören gett i uppdrag till
sjukhusdirektören för Karolinska Universitetsjukhuset att redovisa en
åtgärdsplan senast 30 september 2016. Denna åtgärdsplan ska därefter
månatligen följas upp till och med år 2017.

Barbro Naroskyin
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Kitty Kook-Wennberg
Avdelningschef
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Gällande situationen på Karolinska Universitetssjukhuset med långa operationsköer och brist på personal

Karolinska Universitetssjukhuset har haft återkommande problem med långa operationsköer och brist på vårdpersonal inom bröstcancervården och neurokirurgen. I
dagsläget är situationen mer allvarlig än någonsin. Vårdplatsbristen är nu så stor att
patientsäkerheten riskeras. Allvarligt sjuka patienter får vänta på operation, ett stopp
för operation av nya patienter finns inom neurokirurgen, Personalbristen är skriande.
Med anledning av den allvarliga situationen måste hälso- och sjukvårdsnämnden
agera.
Socialdemokraterna föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

kalla in Melvin Samson, direktör för Karolinska Universitetssjukhuset
till hälso- och sjukvårdsnämnden för en redogörelse av vilka åtgärder
som sjukhusledningen kommer att vidta för att lösa situationen med
orimliga operationsväntetider inom bröstcancervården och neurokirurgen.

