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Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Yttrande över motion 2019:69 av Catarina Wahlgren
(V) och Thomas Magnusson (V) om att utöka Norrtälje
sjukhus upptagningsområde
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig
över motion om att utöka Norrtälje sjukhus upptagningsområde. I
motionen föreslår Catarina Wahlgren (V) och Thomas Magnusson (V) att
det inom ramen för framtagning av avtal med de regionägda akutsjukhusen
från och med 2024 utreds om upptagningsområdet för Norrtälje sjukhus,
för akuta patienter som transporteras via ambulans, bör utökas till att även
inkludera Vallentuna kommun.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Motion 2019:69 av Catarina Wahlgren (V) och Thomas Magnusson (V)
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i valfrihets- och tillgänglighetsberedningen.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Tjänsteutlåtande över motion 2019:69 av Catarina Wahlgren (V) och
Thomas Magnusson (V) om att utöka Norrtälje sjukhus
upptagningsområde överlämnas till regionstyrelsen som nämndens
yttrande.
Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
Under 2019 tecknades nya avtal för perioden 2020-2023 med Region
Stockholms regionägda akutsjukhus; Karolinska Universitetssjukhuset,
Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB, Södertälje Sjukhus AB och S:t
Eriks Ögonsjukhus AB. Samtidigt gavs hälso- och sjukvårdsdirektören i
uppdrag att teckna ansvarsförbindelse med Kommunalförbundet Sjukvård
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och omsorg i Norrtälje (KSON) för den vård invånarna i Region Stockholm
konsumerar i Norrtälje, exklusive invånare i Norrtälje kommun. Det finns
därför ingen direkt avtalsförbindelse mellan TioHundra AB som bedriver
vården på Norrtälje sjukhus och Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region
Stockholm.
Projektet med att ta fram de nuvarande sjukhusavtalen (Sjukhusavtal
2020-2023) initierades 2017 genom beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Även en inriktning för arbetet och de slutgiltiga avtalen fastställdes i hälsooch sjukvårdsnämnden. Genomförandet av projektet pågick sedan under
cirka 2 år med en bred involvering av olika aktörer som på olika sätt
påverkas av akutsjukhusens uppdrag. Projektet hade även nära samverkan
med alla regionägda akutsjukhus, KSON samt TioHundra AB.
Akutsjukhusen i Region Stockholm har idag inga fastställda
upptagningsområden. Dock tillämpas en så kallad ”närhetsprincip” för att
ge det enskilda akutsjukhuset bättre planeringsförutsättningar. I praktiken
betyder detta att akutsjukhusen till stor del dimensionerar sin akuta
verksamhet utifrån de invånare som har sjukhuset som sitt närmaste
sjukhus. Akutsjukhusen tar även emot ambulanser med akuta patienter
som kommer från andra delar av regionen. Denna typ av omstyrning av
patienter baseras oftast på medicinska avvägningar och prioriteringar, eller
att patienten bedöms vara i behov av ett specifikt sjukhus resurser och
kunskap. Patienten har även rätt att göra ett aktivt val av vilket sjukhus den
vill bli behandlad på.
Överväganden
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har en kontinuerlig planering för vilka
vårdavtal som behöver förnyas. Projektet med att ta fram nya sjukhusavtal
med de regionägda akutsjukhusen från och med år 2024 planeras starta
senast år 2022.
Vid uppstart av projektet kommer en inriktning för arbetet att beslutas.
Ett eventuellt specifikt projektuppdrag, om att utreda ett förändrat upplägg
för ambulansstyrning och dimensionering av det akuta uppdraget, kan då
anges i denna inriktning. Detta bör i så fall ske i samverkan med KSON och
ta ett helhetsgrepp kring den vård som bedrivs på Norrtälje sjukhus och i
regionen.
Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut ger inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för patientsäkerhet

HSN 2020-0077

3 (3)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-09-03

Förslag till beslut bedöms inte påverka patientsäkerheten.
Konsekvenser för jämlik och jämställd vård
Förslag till beslut bedöms inte påverka vården ur ett jämlikhets- eller
jämställdhetsperspektiv.
Miljökonsekvenser
Förslag till beslut bedöms inte påverka miljön.
Administrativa konsekvenser
Förslag till beslut bedöms inte påverka administrationen.

Björn Eriksson
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Lena Hanberg
Avdelningschef

Beslutet ska skickas till
Regionstyrelsen

Godkänd av Björn Eriksson, 2020-09-03
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Motion av Catarina Wahlgren (V) och Thomas
Magnusson (V) om att utöka Norrtälje sjukhus
upptagningsområde
Norrtälje sjukhus tampas med uppgiften att serva ett, för ett akutsjukhus,
tämligen litet befolkningsunderlag under vintern för att på sommaren ha ett
betydligt större ansvar. Trots detta driver man, i det gemensamma bolaget
Tiohundra AB som innehåller så väl akutvård, specialistvård, primärvård,
omsorg och assistans, en kostnadseffektiv och innovativ verksamhet.
Akutmottagningen har de kortaste väntetiderna i regionen.
Nivåstrukturering och allmänna neddragningar på sjukhusen gör dock att
sjukhuset behöver utöka sitt uppdrag för att kunna behålla personal och
kvalitet. Övriga sjukhus i regionen är överbelamrade med mycket långa
väntetider på akutmottagningarna. För att säkra en långsiktigt hållbar
sjukhusstruktur i en region med växande befolkningsunderlag skulle det
vara lämpligt att utöka Norrtälje sjukhus upptagningsområde för intag av
patienter som kommer med ambulans. Lämpligen kan det utökas med
Vallentuna kommun, eventuellt kan detta senare utökas med Österåker och
Vaxholm. Detta avlastar akutmottagningen på Danderyds sjukhus i första
hand, men detta får även effekt för övriga akutmottagningar i regionen.
Tiohundra AB arbetar redan nu på ett bra sätt för att undvika onödiga
sjukhusinläggningar och föra ut vård från sjukhuset till den nära vården i
linje med det som Anna Nergårdh, Göras Stiemstedt och andra föreslår. Ett
beslut i den här riktningen gör att den utvecklingen kan fortsätta och spridas
vidare i regionen. Norrtälje kommun har en hög andel äldre invånare och
erfarenhet av arbete med de allra sköraste patienterna. Förhoppningsvis kan
kunskaper, idéer och arbetssätt spridas vidare i regionen när gränser flyttas
och nya kontakter görs.
V i föreslår att
Regionfullmäktige beslutar att inför nästa sjukhusavtal utreda om
Vallentuna kommun skulle kunna vara en del av Norrtälje sjukhus
upptagningsområde

Catarina Wahlgren (V)

