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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett
närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen
Föredragande landstingsråd: Lars Joakim Lundquist

Ärendebeskrivning
Motionärerna föreslår att ett närsjukhus med migrationsinriktning inrättas i
Skärholmen.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Landstingsstyrelsens motivering
Sjukvården i Stockholms län genomgår stora förändringar för att kunna ge
invånarna en modern sjukvård av högsta kvalitet. Befolkningen fortsätter att
öka samtidigt som andelen äldre ökar snabbare än andra grupper. Invånarnas
förväntningar på hälso- och sjukvården förändras också. Fler kräver större
inflytande över vården och är mer pålästa tack vare bland annat internet. I
grunden är dessa förändringar en positiv utveckling men ställer vården inför
en rad utmaningar. I Framtidsplanen lägger Stockholms läns landsting fokus
på att bygga ut närsjukvården samtidigt som akutsjukvården ska fokusera på
att ta hand om de svårast sjuka patienterna. Samtidigt skapas fler moderna
vårdplatser på länets övriga sjukhus.
I Framtidsplanen andra steget – konkretisering av det fortsatta arbetet blir
idéerna verklighet. Sammanlagt planerar Stockholms läns landsting att
investera 35 miljarder kronor för att expandera och modernisera sjukvårdens
lokaler. Exempelvis byggs nya akutmottagningar på Södersjukhuset, S:t
Görans sjukhus, Danderyds sjukhus, och Södertälje sjukhus. Dessutom ska
nya, moderna vårdplatser byggas på alla sjukhus i länet. Vidare ska nya eller
upprustade operationssalar byggas på Södersjukhuset, Danderyds sjukhus,
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Södertälje sjukhus, Huddinge sjukhus, Sollentuna sjukhus, Dalens sjukhus och
Sabbatsbergs sjukhus.
Det finns ingen tydlig definition av ordet närsjukhus. I Stockholm har ordet
använts för att beskriva sjukhus som exempelvis Löwenströmska, Nacka och
Sabbatsberg. Det är verksamheter som har en omfattande specialiserad slutenoch öppenvård med ett hundratal vårdplatser. På Angereds Närsjukhus i
Göteborg planeras öppen specialistvård, en inriktning på vårdutbud som
påminner om Läkarhuset Skärholmen.
I Skärholmen bedrivs idag en omfattande öppenvård i form av exempelvis
habilitering, rehabilitering, barnläkare, ortopedi, röntgen och laboratorium,
gynekologi, beroendevård, ungdomsmottagning, ögonsjukvård, och öron,
näsa- och halssjukvård. Ett nytt sjukhus med öppen- och slutenvård i
Skärholmen finns inte i landstingets investeringsplaner, även om förslaget
med en migrationsprofil är intressant. Stockholms läns landsting ser positivt
på möjligheten för sjukhus att ha speciella inriktningar. Ett exempel på det är
den äldreprofil som tillsammans med psykiatri kommer prägla Sabbatsbergs
sjukhus framöver.
Alla invånare i länet, oavsett bakgrund, har rätt till en god vård utifrån sina
individuella behov. Att nå ut med kunskap och information till personer med
utländsk bakgrund är viktigt då bristanden kunskap om den svenska
sjukvården kan göra det svårt att hitta rätt i vården. Det är angeläget för
Stockholms läns landsting att sprida kunskap om sjukvården och ge
information utifrån patienternas förutsättningar.
Utveckling och förbättringar sker inom många olika områden. Exempelvis har
hälsokommunikatörer anställts av Transkulturellt Centrum som arbetar med
att främja hälsa och förebygga ohälsa bland nyanlända asylsökande och
flyktingar. Dessutom har Vårdguiden vidareutvecklats, bland annat genom att
tjänsten finns tillgänglig på ett 20-tal olika språk. Vidare har sjukvårdsrådgivningen utvecklats så att den nu kan ges via trepartsamtal med tolk. Det har
bedrivits som ett projekt men införs permanent under år 2014. Även
vårdcoacher har utvecklats och idag finns vårdcoacher för arabisk-, spanskoch finsktalande patienter.
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Beslutsunderlag
1. Landstingsstyrelsens ojusterade protokollsutdrag den 19 november 2013
§ 225, med V-ledamotens muntliga reservation och S-ledamöternas särskilda
uttalande. Protokollet justeras den 2 december 2013.
2. Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 augusti 2013
3. Motion 2012:19
4. Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 18 juni 2013 § 12 med
V-ledamotens muntliga reservation och S-ledamöternas särskilda uttalande
5. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 28 maj 2013

Beslutsunderlag 1
Landstingsstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2013-11-19

Datum för justering: 2013-12-02
Datum för anslag:
2013-12-03
--------------------------------------------------------------§ 225
Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med
migrationsinriktning i Skärholmen
LS 1209-1220
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 november 2013 med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 18 juni 2013 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 7 augusti 2013.
S-ledamöternas skrivelse den 14 november 2013 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av V-ledamoten om bifall till motionen.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
V-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.
S-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
--------------------------------------------------------------Vid protokollet
Anna-Britt Weiss

Exp till:
Landstingsfullmäktige

SOCIALDEMOKRATERNA

SÄRSKILT UTTALANDE
1 (1)
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Landstingsstyrelsen, ärende 31

Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om
att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i
Skärholmen
Socialdemokraterna har i sitt förslag till budget för 2014 föreslagit att en behovsanalys enligt Angeredsmodellen ska genomföras i hela länet, med start i den södra länsänden. Vi menar att resultatet av en sådan behovsanalys bör utgöra ett av flera underlag inför beslut om hur framtidens hälso- och sjukvård ska organiseras och byggas
upp i hela länet.

Beslutsunderlag 2

Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsdirektörens
stab
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Handläggare:
Kajsa Betländer

Landstingsstyrelsen

Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta
ett närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen
Ärendebestoivning

Håkan Jörnehed (V) har lämnat en motion om att inrätta ett närsjukhus
med migrationsinriktning i Skärholmen.
Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 augusti 2013
Motion 2012:19
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 18 juni 2013 med
V-ledamotens muntliga reservation och
S-ledamöternas särskilda uttalande
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 28 maj 2013
Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Håkan Jörnehed (V) har lämnat en motion i vilken han föreslår att ett
närsjukhus med migrationsinriktning ska öppnas i Skärholmen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har lämnat ett yttrande och
landstingsstyrelsens förvaltning delar deras bedömning. För närvarande
finns det inga planer på att etablera ett närsjukhus i Skärholmen.
Etablering av närsjukhus fortsätter med utgångspunkt i Framtidsplanen,
andra steget (LS 1304-0527).
Bakgrund
Håkan Jörnehed (V) har lämnat en motion om att inrätta ett närsjukhus
med migrationsinriktning i Skärholmen. Motionären föreslår att sjukhuset
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ska ha migrationsinriktning med särskild fokus på förebyggande
folkhälsoarbete. Vidare förslår motionären att sjukhuset ska innehålla en
onkologisk avdelning då tillgången till onkologi i dagsläget är ojämnt
fördelad över länet. Hälso- och sjukvårdsnämnden har lämnat ett yttrande.
Överväganden
Hälso- och sjukvårdsnämnden betonar i sitt yttrande vikten av en god
planering gällande etablering av nya närsjukhus i Stockholms län.
I det arbetet måste hänsyn tas till flera aspekter, bland annat innehåll i
vården, samverkan med andra aktörer och möjlighet till utbildning av
sjukvårdens personal.
Med utgångspunkt i Framtidsplanen, andra steget, planeras en utbyggnad
av somatisk specialistvård utanför akutsjukhusen. Utbyggnaden inleds med
etablering av försöksverksamhet vid Sabbatsbergs sjukhus. Planeringen av
övriga nya närsjukhus kommer ske i enlighet med fastställd
vårdutbudskarta. Det finns i nuläget inga planer på att öppna ett
närsjukhus i Skärholmen. Lokalisering av framtida närsjukhus kan komma
att ändras utifrån erfarenheter från de inledande etableringarna.
Närsjukhusen kan komma att få olika inriktningar. En utredning om vilka
olika profiler som kan bli aktuella pågår. Förvaltningen anser att
nyetablering av sjukhus i Stockholms län bör ske med utgångspunkt i
Framtidsplanen, andra steget.
Med hänvisning till hälso-och sjukvårdsnämndens yttrande samt
ovanstående resonemang föreslår förvaltningen att motionen kan anses
besvarad.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.
Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör

Beslutsunderlag 3

Ankom
Stockholms läns landsting
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Dnr.

Stockholms läns landsting
2012-09-18

Motion av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med
migrationsinriktning i Skärholmen.
I planen för Framtidens Hälso- och sjukvård ska vård som inte behöver akutsjukvårdens
resurser flytta ut från akutsjukhusen till närsjukhus. Därför görs en hel del specialistvård om
till vårdval som våra egna akutsjukhus inte får delta i . Detta är ett borgerligt politiskt beslut
för att åstadkomma en privatisering av stora delar av sjukhusvården. Vi välkomnar att vård
flyttas ut till närsjukhus, men anser att de stora akutsjukhusen ska ha ansvaret för den
utflyttade vården. Det förbättrar vårdkedjorna och underlättar samarbetet mellan olika
specialiteter. Specialistläkare kan verka på såväl det stora akutsjukhuset med högspecialiserad
vård som på närsjukhuset med specialistvård.
Olika närsjukhus kan ha olika specialistinriktningar och också vara centrum för forskning
inom dessa inriktningar. Vi föreslår att ett närsjukhus öppnar i Skärholmen med
migrationsinriktning där det förebyggande folkhälsoarbetet får en framträdande plats. Ett
sådant närsjukhus kan också innehålla en onkologisk avdelning då tillgängligheten till
onkologi i dagsläget är ojämlik över länet. Inspiration kan hämtas från Angereds Närsjukhus i
östra Göteborg. I Angereds Närsjukhus ska specialistvård, primärvård och kommunal hälsooch sjukvård möta patientens behov tidigt och i nära samverkan för att stärka patientens
möjligheter och minska det totala behovet av sjukvård.

Vänsterpartiet föreslår Landstingsfullmäktige besluta

att

ett närsjukhus med migrationsinriktning öppnar i Skärholmen.

Beslutsunderlag 4

Hälso- och sjukvårdsnämnden
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PROTOKOLLSUTDRAG
SAMMANTRÄDESDAG
2013-06-18

Justerat

Filippa Reinfeldt (M)
Dag Larsson (S)

Anslagsdatum

2013-06-18

§ 12 Yttrande över motion 2012:19 av H å k a n J ö r n e h e d (V) om
att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i
Skärholmen
HSN1305-0587
Ärendebeskrivning

Landstingsstyrelsen har begärt att Hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över motion 2012:19 om att inrätta ett närsjukhus med
migrationsinriktning i Skärholmen.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2013-05-28
Motionen
Yrkanden

1 Ordförandens (M) förslag för M-, FP-, KD- och C-ledamöterna om bifall
till förvaltningens förslag
2 Håkan Jörneheds (V) förslag om bifall till motionen
Propositionsordning

Inför beslut ställer ordföranden proposition på yrkandena. Hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag

att

omedelbart justera beslutet.

Reservation

Håkan Jörnehed (V) reserverar sig mot beslutet.

5/2013
§ 12

Hälso- och sjukvårdsnämnden
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SAMMANTRÄDESDAG
2013-06-18

Särskilt uttalande

Dag Larsson (S) lämnar för S-ledamöterna ett särskilt uttalande (bilaga i l )
Vid protokollet
Lisbeth Ekebom
Rätt utdraget intygas
Lisbeth Ekebom
Expedieras till:
Landstingsstyrelsen
Akten

5/2013
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SAMMANTRÄDESDAG
2013-06-18

Bilaga 11

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Socialdemokraterna

Särskilt uttalande
2013-06-18
HSN1305-0587

Ärende 12

Yttrande över motion 2012:19 av H å k a n J ö r n e h e d (V) om att
inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i S k ä r h o l m e n

Socialdemokraterna har i sitt förslag till budget för 2014 föreslagit att en
behovsanalys enligt Angeredsmodellen ska genomföras i hela länet, med
start i den södra länsänden. Vi menar att resultatet av en sådan
behovsanalys bör utgöra ett av flera underlag inför beslut om hur
framtidens hälso- och sjukvård ska organiseras och byggas upp i hela länet.

5/2013
§ 12
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
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1

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-05-28

Handläggare:

Hälso- och sjukvårdsnämndep

Torsten Ibring

2013-06-18, p 12
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Ankom
Stockholms läns landsting
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Dnr,

Yttrande över motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om
att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i
Skärholmen
Ärendebeskrivning

Landstingsstyrelsen har begärt att Hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över motion 2012:19
inrätta ett närsjukhus med
migrationsinriktning i Skärholmen.
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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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2013-05-28

Vårdval är en strategi viktig för att utveckla den hälso-och sjukvård utanför
akutsjukhusen som inte behöver akutsjukhusets resurser. Nya vårdval
utvecklas inom bland annat allergologi, reumatologi, neurologi, urologi och
smärtbehandling.
Förvaltningen delar synen att vissa sjukhus kan ha särskild inriktning eller
profil. Olika befolkningsgrupper har olika behov och sjukdomspanorama.
Vilka inriktningar det kan bli och vid vilka sjukhus, återkommer
förvaltningen till när utredningsarbetet kommit längre.
Precis som motionären anger gäller att även vården inom onkologin i större
utsträckning ska utföras utanför akutsjukhusen. Akutsjukhusen ska ge vård
till de patienter som behöver dess resurser.
I förslaget till investeringsbudget för 2014 och inriktningsnivåer för
planåren 2015-2018 har lokaler som landstinget äger prioriterats. Där finns
inte lokaler i Skärholmen med.
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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