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Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Yttrande över motion 2020:55 av Staffan Norberg (V)
om Hjärt- och kärlsjukdomar är en av våra stora
folkhälsoproblem och utmaningar
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig
över motion 2020:55 om Hjärt- och kärlsjukdomar är en av våra stora
folkhälsoproblem och utmaningar. I motionen föreslår Staffan Norberg (V)
att Region Stockholm skall inrätta ett Hjärt-och kärlcentrum vid Södertälje
sjukhus som drivs i egen regi.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Motion 2020:55 av Staffan Norberg (V)

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Tjänsteutlåtande över motion 2020:55 överlämnas till regionstyrelsen som
nämndens yttrande.

Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
I Region Stockholm omhändertas patienter i behov av kardiologisk vård på
olika vårdnivåer. Patienter omhändertas i primärvården, på akutsjukhusen
och på LOU-upphandlade specialistmottagningar. Utöver två likvärdiga
LOU-upphandlade mottagningar i centrala Stockholm har Ersta sjukhus ett
LOU-upphandlat kardiologiuppdrag som även innefattar slutenvård.
Viss.nu ger anvisningar om vilken vårdnivå som är lämplig utifrån olika
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åkommor och ger anvisningar kring åkommor som kan behandlas inom
icke-sjukhusansluten specialistvård och primärvård.
Det övervägande antalet patienter i behov av kardiologisk vård kan ha sin
huvudsakliga vårdkontakt i primärvården. Vid behov kan ansvarig
husläkare vända sig till de två LOU-upphandlade mottagningarna för
konsultation, vilket ingår i LOU-mottagningarnas uppdrag. Patienter som
husläkaren bedömer har behov av specialistvård men som kan hanteras
utanför akutsjukhusens uppdrag, ska remitteras till någon av de LOUupphandlade mottagningarna som finns i centrala Stockholm. En mindre
grupp patienter har behov av att regelbundet besöka specialistvården.
Avtalen för två av de tre kardiologimottagningar som LOU-upphandlades år
2017 förlängdes år 2020 (HDIR 20291). Att enbart två av tre avtal
förlängdes berodde på sviktande remissflöde till mottagningarna. För att
tids- och resursmässigt möjliggöra ytterligare uppföljning av avtalen och en
utredning av det LOU-upphandlade vårduppdraget beslutades att de två
avtalen skulle förlängas i tre år.
Kardiologi i Södertälje
I Södertälje finns elva husläkarmottagningar och för patienter som är i
behov av sjukhusens resurser finns en kardiologimottagning på Södertälje
sjukhus. Inom specialiteten kardiologi fanns fram till våren 2018 därutöver
ett avtal med Hjärt- och kärlcentrum i Södertälje (HKC) som var förlängt
utöver tillåten tidsram och därför riskerade att bedömas som ett olagligt
direktavtal. HKC deltog i LOU-upphandlingen gällande kardiologi år 2017
men var inte en av de leverantörer som lämnade ett vinnande anbud.
I samband med att HKC avslutade sin verksamhet uppmärksammades att
det funnits en andel patienter som remitterats till mottagningen som borde
omhändertagits inom primärvården. Det startades därför ett
kardiologiprojekt i Södertälje. Syftet med projektet var att stärka
primärvårdens förmåga att omhänderta patienter i behov av kardiologisk
vård, till exempel genom utbildning och sakkunnig kollegial granskning.
Under perioden maj 2018 - maj 2020 genomfördes 2088 konsultationer
inom projektet. Samtliga vårdcentraler i Södertälje, Nykvarn och Salem har
erbjudits utbildning och stöd genom projektet och hälso- och
sjukvårdsförvaltningens bedömning är att kompetensen hos primärvården i
Södertälje har höjts. Projektet avslutades i september 2020. Det finns också
ett särskilt uppdrag till husläkarmottagningar verksamma i
socioekonomiskt utsatta områden. Uppdraget ”Hälsofrämjande
befolkningsinriktade insatser” ska bidra till att ge bättre förutsättningar för
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en god och jämlik hälsa och målet är att fysisk och psykisk hälsa ska
förbättras hos invånarna. Idag är fyra husläkarmottagningar i Södertälje
verksamma inom uppdraget.
Södertälje sjukhus har i sitt avtal ett internmedicinskt uppdrag där
kardiologin är en del. Uppdraget omfattar såväl slutenvård som
öppenvårdsmottagning. Den sjukhusanslutna specialistmottagningen på
Södertälje sjukhus utreder och behandlar patienter med hjärtsvikt, högt
blodtryck, arytmier, kranskärlssjukdom som hjärtinfarkt och kärlkramp.

Överväganden
Förvaltningen har lyft motionens innehåll med det regionala
programområdet (RPO). Det regionala programområdet (RPO) framhåller
att kardiovaskulär sjuklighet är starkt kopplad till socioekonomiska
förhållanden och att Södertälje ur den aspekten är särskilt utsatt.
Förvaltningens bedömning är att tillgängligheten till omhändertagande av
kardiologiska besvär/sjukdomar inom regionen är god och en patient har
alltid nära till en vårdinrättning för den första undersökningen. I Södertälje
finns såväl husläkarmottagningar som akutsjukhus som har i uppdrag att
omhänderta patienter med kardiologiska sjukdomar. Akutsjukhusets avtal
justeras årligen och i den processen kan volymer justeras om behovet
överstiger beställning. Förvaltningen bedömer också att primärvårdens
kompetensnivå för att hantera patienter i behov av kardiologisk vård har
stärkts genom det nyligen avslutade kardiologiprojektet. Vid behov kan
även remiss skickas till någon av de LOU-upphandlade mottagningarna.
Dessa mottagningar är placerade i centrala Stockholm, vilket innebär en
resväg för samtliga regioninvånare som bor utanför centrala Stockholm.
Förvaltningen har genom uppföljning av den LOU-upphandlade vården
kommit fram till att det finns ett behov av ytterligare uppföljning och
utredning av det LOU-upphandlade vårduppdraget. Den planerade
utredningen kommer att ligga till grund för utformning av framtida
vårduppdrag och även inventera behovet av geografisk spridning av vården.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet förväntas få oförändrade ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för patientsäkerhet

HSN 2020-1629

4 (4)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-03-23

Beslutet innebär inga konsekvenser för patientsäkerheten. Den planerade
utredningen av den LOU-upphandlade kardiologin förväntas i sin
förlängning leda till positiva konsekvenser för patientsäkerheten.
Konsekvenser för jämlik och jämställd vård
Beslutet innebär inga konsekvenser för jämlik och jämställd vård. Den
planerade utredningen av den LOU-upphandlade kardiologin förväntas i
sin förlängning leda till positiva konsekvenser för jämlik och jämställd vård.
Miljökonsekvenser
Beslutet förväntas få oförändrande konsekvenser för miljö.
Administrativa konsekvenser
Beslutet innebär inga administrativa konsekvenser. Den planerade
utredningen innebär en tillfällig ökning av administration.

Johan Bratt
Tf. hälso- och sjukvårdsdirektör
Lena Hanberg
Avdelningschef

Beslutet ska skickas till
Regionstyrelsen

Godkänd av Johan Bratt, 2021-03-23
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Vänsterpartiet
Region Stockholm 2020-10-13
Motion av Staffan Norberg (V)
Hjärt- och kärlsjukdomar är en av våra stora folkhälsoproblem och utmaningar.
Specialisthjärtvården lades ned och flyttades från Luna i Södertälje 2017. Nedläggningen
berörde tusentals Södertäljebor mycket negativt. Omkring 5000 patienter inskrivna i
Södertälje, hänvisades då till mottagningar i Stockholms city eller Handen istället. Detta
innebar stora problem för alla de Södertäljebor som nu tvingas till långa och omständliga
resor vid sina vårdbesök.
Nu kommer nästa slag mot alla äldre med hjärtproblem. Det kardiologiprojekt som delvis
underlättat situationen för alla vårdcentraler i Södertälje, Nykvarn och Salems kommuner (14
stycken) läggs ned. Kardiologiprojektet har erbjudit medborgare med hjärtsvikt och högt
blodtryck konsultation. Utan att undersöka om alternativet kostnadseffektiva
hjärtsviktsmottagningar är en möjlighet.
Det gäller att inte lämna den här stora patientgruppen i sticket. Behovet av ett Hjärt- och
Kärlcentrum i denna del av Södra regionen är bevisligen mycket stort
Inrättande av ett modernt Hjärt- och kärlcentrum vid Södertälje sjukhus i egen regi. Det skulle
vara till stor hjälp för alla medborgare i södra länsdelen som lider av dessa sjukdomar.
Folkhälsotalen i regionen för denna typ av sjukdomar har mycket övrigt att önska.
Engagemanget bland invånare och boende i frågan har varit massivt och den upphandling som
gjordes senast det begav sig blev närmast fiaskoartad. Nu behövas en rejäl uppryckning av
vården för alla Hjärt-och kärlsjuka i Södertälje och södra regionen i Stockholms län
Vänsterpartiet i Region Stockholm föreslår
Att i syfte att bota och förebygga Hjärt- och kärlsjukdomar inrätta ett Hjärt-och
kärlcentrum vid Södertälje sjukhus som drivs i egen regi för att skapa en jämlik vård för alla
länets och regionens invånare.

Staffan Norberg (V)

