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Landstingsstyrelsen

Svar på skrivelse av Erika Ullberg (S) om behovet att
säkra tillgång till gynekologisk vård i Nynäshamn
Föredragande landstingsråd: Ella Bohlin
Ärendebeskrivning
Erika Ullberg (S) har till landstingsstyrelsen lämnat en skrivelse om
behovet att säkra tillgång till gynekologisk vård i Nynäshamn.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att anse skrivelsen besvarad.
Landstingsrådsberedningens motivering
I Nynäshamn finns en gynekologisk mottagning som idag drivs av
Södertälje sjukhus. I omställningsavtalet för Södertälje sjukhus ingår
ersättning för den gynekologiska vården som idag bedrivs i Södertälje. Idag
pågår det en utredning som ser över alternativa driftsformer för en
gynekologisk mottagning i området.
Den mottagning som finns i Nynäshamn kommer inte att stänga om
inte tillgången till vård kan säkerställas genom annan verksamhet. I den
utredning som görs är det viktigt att medborgarnas behov av vård och en
jämlik sådan ingår.
Vi ser att kvinnor boende i Nynäshamn idag i väldigt stor utsträckning
besöker en närliggande gynekologisk mottagning vilket visar på vikten av
att det även i framtiden finns en mottagning i närområdet. Den
gynekologiska mottagningen fyller en viktig funktion för medborgarna i
Nynäshamn.
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Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 2 mars 2016
Skrivelse från Erika Ullberg (S) den 26 januari 2016

Torbjörn Rosdahl

I

Ella Bohlin
Carl Rydingstam
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Handläggare:
Clara Wahren

Landstingsstyrelsen

Svar på skrivelse av Erika Ullberg (S) om behovet att
säkra tillgång till gynekologisk vård i Nynäshamn
Ärendebeskrivning
Erika Ullberg (S) har till landstingsstyrelsen lämnat en skrivelse om
behovet att säkra tillgång till gynekologisk vård i Nynäshamn.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 2 mars 2016
Skrivelse från Erika Ullberg (S) den 26 januari 2016
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att anse skrivelsen besvarad.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Erika Ullberg (S) har till landstingsstyrelsen lämnat en skrivelse om
behovet att säkra tillgång till gynekologisk vård i Nynäshamn.
I Södertälje sjukhus omställningsavtal för år 2016 till 2019 ingår besök vid
den gynekologiska mottagningen i Nynäshamn och ersättning för dem. För
att säkra vården för patienterna har Södertälje sjukhus ett fortsatt uppdrag
att utföra dessa besök på mottagningen i Nynäshamn tills ett eventuellt
annat alternativ är etablerat.
Förvaltningen föreslår att skrivelsen ska anses besvarad.
Bakgrund
Södertälje sjukhus driver den enda gynekologiska mottagningen i
Nynäshamn. Enligt skrivelsen ska personalen på mottagningen i
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Nynäshamn ha fått information om att mottagningen kan komma att läggas
ner, i och med omställningsavtalets ikraftträdande.
I skrivelsen kräver socialdemokraterna att ansvarigt landstingsråd
redovisar hur hon har för avsikt att garantera att det även i fortsättningen
kommer finnas en gynekologisk mottagning i Nynäshamn.
Överväganden
Den eventuella förändringen i Nynäshamn innebär inte att den
gynekologiska verksamheten i kommunen ska upphöra. Södertälje sjukhus
kommer att fortsätta driva sin mottagning till dess att alternativ har
etablerats. En utredning av alternativa driftsformer för en gynekologisk
mottagning i området pågår. I det arbetet beaktas nynäshamnsbornas
behov av vård främst, och i relation till vilket alternativ som har
möjligheten att ge kostnadseffektiv och kvalitativ vård för alla medborgare.
Den mottagning som Södertälje sjukhus idag driver tar emot patienter som
även skulle kunna tas emot inom primärvården, inom vårdval gynekologi
medan vissa patienter behöver den kompetens som finns på sjukhus.
Det finns idag en mödravårdscentral och ett flertal husläkarmottagningar i
Nynäshamn, som kan ta emot vissa av de besök Södertälje sjukhus
mottagning tidigare tagit emot.
Vårdgivare inom Vårdval gynekologi finns i Haninge, Farsta, Södertälje och
i centrala Stockholm. Dessa mottagningar är ett alternativ för de patienter
som passerar dessa platser i sina dagliga rörelser i länet. År 2015 var
andelen av Nynäshamnsborna som besökte en gynekolog i annan kommun
än i Nynäshamn 33 procent, varav cirka hälften besökte en mottagning i
centrala Stockholm och hälften en mottagning i södra delen av länet. 67
procent av Nynäshamnsborna väljer dock en närbelägen
gynekologmottagning vilket visar på att det finns ett fortsatt behov av en
mottagning i närområdet.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är öppen för möjligheten att andra
vårdaktörer etablerar en gynekologisk mottagning i Nynäshamn, eller att
befintliga vårdgivare i kommunen utökar sina mottagningar med en
gynekologisk mottagning. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar aktivt
med att sprida information om möjligheten att etablera sig inom vårdval
gynekologi i Nynäshamn till alternativa vårdgivare, däribland Stockholms
läns sjukvårdsområde, SLSO.
Mottagningen i Nynäshamn fyller ett viktigt behov för nynäshamnsborna. I
Södertälje sjukhus omställningsavtal för år 2016 till 2019 ingår besök vid
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denna mottagning och ersättning för dem. För att säkra vården för
patienterna har Södertälje sjukhus ett fortsatt uppdrag att utföra dessa
besök på mottagningen i Nynäshamn tills ett eventuellt annat alternativ är
etablerat.
Ärendet har beretts i samråd med hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
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
Anna Nergårdh
Chefläkare
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Landstingsstyrelsen
Skrivelse om behovet att säkra tillgång till gynekologisk vård i Nynäshamn

Södertälje sjukhus driver den enda gynekologiska mottagningen i Nynäshamn. Där
arbetar ett team på två gynekologer, en barnmorska och en undersköterska och de
utreder och behandlar bland annat barnlöshet, PMS, klimakteriebesvär, inkontinensbesvär och cellförändringar. De arbetar också med abortrådgivning och är en del i
vårdkedjan för de medicinska aborter som utförs på Södertälje sjukhus. Mottagningen har cirka 3 800 barnmorske- och gynekologbesök per år.
I och med omställningsavtalets ikraftträdande har personalen på mottagningen i
Nynäshamn fått information om att mottagningen kan komma att läggas ner.
Vi anser att det är orimligt att Nynäshamnsborna ska stå utan en gynekologisk mottagning. De kommer att hänvisas till exempelvis Haninge, Globen, Södertälje och
Farsta. En sådan resa kan vara precis det hinder som gör att man värjer att inte uppsöka vård, fast man borde, vilket kan få allvarliga konsekvenser.
Som ansvarig för all vård bör Stockholms läns landsting se till att specialistvård, som
exempelvis gynekologi, är enkelt tillgänglig för samtliga länets invånare. Det kräver
en styrning som leder till en god geografisk spridning av vården.
Därför kräver vi att ansvarigt landstingsråd redovisar hur hon har för avsikt att garantera att det även i fortsättningen kommer finnas en gynekologisk mottagning i
Nynäshamn.
Vi anser att det i första hand är lämpligt att Södertälje fortsätter driva mottagningen i
Nynäshamn, men om inte det av någon anledning inte är ett gångbart alternativ
framöver anser vi att SLSO ska ges i uppdrag att ta över driften och ansvaret för den
gynekologiska mottagningen.
Med anledning av ovanstående vill Socialdemokraterna ha svar på följande frågor:
•
•

Kan Nynäshamnsborna garanteras art de kommer ha tillgång till en gynekologisk mottagning i sin kommun? Hur ser planeringen ut för att säkra detta?
Om Södertälje sjukhus beslutar att stänga ner den gynekologiska mottagningen i Nynäshamn, har den styrande alliansminoriteten för avsikt att uppdra åt
SLSO att ta över den?

