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Hemställan till landstingsstyrelsen angående utveckling av Södertälje
sjukhus – genomförande av programarbete för ombyggnad/nybyggnad

Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att i samråd med Södertälje sjukhus
AB utarbeta förslag till framtida inriktning av innehåll i verksamheten vid
Södertälje sjukhus med hänsyn tagen till hela länets framtida struktur för hälsooch sjukvården
att uppdra till Locum AB att skyndsamt utreda hur ett framtida Södertälje sjukhus
med expansionsmöjligheter ska utformas både avseende byggnation och
placering. Alternativen att bygga om på den nuvarande placeringen av sjukhuset
eller att bygga på en ny plats ska jämföras, också ur ett ekonomiskt perspektiv
Södertälje sjukhus ska också i framtiden vara ett välutrustat och komplett
akutsjukhus. I förhållande till dagens läge behöver sjukhuset utökas med en
neonatalavdelning och det bör även övervägas en expansion av antalet vårdplatser
dels med hänvisning till länets befolkningsökning, dels med hänvisning till hur
hela länets framtida vårdstruktur behöver se ut för att täcka vårdbehoven. Det
framtida vårdplatsbehovet ska också bedömas i relation till att Nya Karolinska
Solna byggs för att enbart rymma den mest högspecialiserade vården. Analysen
ska också omfatta vilka behov som Södertälje sjukhus kan uppfylla inför en
framtida regionbildning.
Lokalerna vid Södertälje sjukhus är inte långsiktigt ändamålsenliga och behöver
rustas upp alternativt behöver ett helt nytt sjukhus uppföras. En sådan planering
behöver påbörjas skyndsamt och hanteras i ett helhetsperspektiv både inom
Stockholms län och i relation till näraliggande län.
Hela processen avseende verksamhetsinnehåll och lokaler behöver ske parallellt
med den utredning av det framtida vårdbehovet som nu pågår inom hälso- och
sjukvårdsnämndens förvaltning och som beräknas presenteras 2011. Flera
alternativ behöver tas fram och jämföras. Även placeringen av sjukhuset behöver
prövas. Det kan finnas fördelar med att lokalisera en ny sjukhusbyggnad i ett läge
som är mer lättillgängligt ur kommunikationssynpunkt.
Den moderatledda majoriteten har tagit fram ett förslag om att nu genomföra ett
programarbete för ombyggnad/nybyggnad av Södertälje sjukhus enligt en

2 (2)

redovisad förstudie. Förslaget innebär en ny sjukhusstruktur på en med 25 %
minskad yta genom nybyggnad och ombyggnad. Investeringskostnaden beräknas
till närmare 2 miljarder kronor (1,7-1,8). Hyran beräknas öka med 100 Mkr (260
%).
Som motförslag till ovanstående finns ett förslag från Socialdemokraterna i form
av en idéskiss som tagits fram av FL arkitekter. Detta förslag innebär en ny
sjukhusbyggnad med ungefär samma yta som nuvarande sjukhus och med en
annan geografisk placering. Man beräknar att en viss yteffektivisering kan ske
genom en ny struktur och att det därmed ska finnas goda möjligheter för
expansion av neonatalvård och platser för elektiv vård.
Inget av de framtagna förslagen är tillräckligt genomarbetade för att man ska
kunna göra ett vägval mellan dessa eller bedöma om det istället behovs ett tredje
alternativ. Frågan om Södertälje sjukhus förtjänar en mer genomarbetad utredning
där man tar hänsyn till hela länets vårdstruktur och kapacitet innan det går att
välja vilken lösning som bäst svarar mot de framtida behoven.

