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Både Löwenströmska sjukhu-
set och Nacka sjukhus i Stock-
holm blir av med akut- och för-
lossningsvården. Det blir en av
effekterna om det förslag till be-
sparing som nu lagts fram god-
känns av landstingspolitikerna. 

Förslaget innebär en perso-
nalminskning i Stockholms läns
landsting med 6 000 anställda.

Vid månadsskiftet januari/februari i
år fick sjukvårdsdirektören i Stock-
holms läns landsting i uppdrag av Häl-
so- och sjukvårdsnämnden, HSN, att ta
fram en plan för att uppnå balans i
landstingets ekonomi. Nu, tre månader
senare, läggs planen fram för politiker-
na. Det handlar om mycket stora för-
ändringar som berör i stort sett alla sjuk-
vårdsområden.

– Det förändringsarbete vi föreslår
är det största i Sverige genom tiderna,
såväl om man ser till den privata som
den offentliga sektorn, säger sjukvårds-
direktören Christer Andersson vid
HSNstaben. 

Målet är att spara 17 procent på tre år
(1996–1998). Landstingets budget lig-
ger för närvarande på drygt 19 miljarder
kronor.

Besparingarna drabbar akutvården

hårdast. 1 500 miljoner kronor ska spa-
ras genom att minska efterfrågan med 8
procent (400–500 miljoner kronor),
strukturåtgärder vid sjukhusen (600–
700 miljoner kronor) samt effektivise-
ringar (400 miljoner kronor). 

Konkret handlar det bl a om att helt
upphöra med akut- och förlossnings-
vård vid Nacka sjukhus och Löwen-
strömska sjukhuset, som i stället ska
svara för i första hand primärvård, geri-
atrik och psykiatri.

– Båda sjukhusen blir lokala sjukhus
som ska fylla behovet av god närsjuk-
vård. Danderyds sjukhus och Karolins-
ka sjukhuset tar över ansvaret för Lö-
wenströmska sjukhusets akutvård, Sö-
dersjukhuset och Huddinge sjukhus tar
över akutvården från Nacka sjukhus, sä-
ger Christer Andersson.

Det har tidigare riktats kritik mot
idén att ta bort förlossningsvården från
Nacka sjukhus och Löwenströmska
sjukhuset.

– Naturligtvis har vi lyssnat på kriti-
ken. Men det faktum att en kvinna mås-
te åka några minuter längre för att föda
kan inte vara avgörande för helheten i
förslaget. 

Förändringarna vid Nacka sjuhus
och Löwenströmska sjukhuset bör ge-
nomföras fr o m september i år.

Förlorar specialiteter
Danderyds sjukhus blir enligt försla-

get ett s k bassjukhus och förlorar där-
med flera specialiteter. Det som blir
kvar är i huvudsak intermedicin, all-
mänkirurgi, ortopedi och kvinnosjuk-
vård. Barnmedicin, reumatologi och
njurmedicin hör till specialiteter som
flyttas till Karolinska sjukhuset. Länets
hela slutna infektionssjukvård koncen-
treras till Huddinge sjukhus. 

Även Södersjukhuset blir ett bas-
sjukhus, med samma specialiteter som
Danderyds sjukhus (utom i fråga om
barnmedicin som blir kvar på SöS).
Huddinge sjukhus tar över de flesta
andra specialiteterna. 

Verksamheten vid S:t Eriks ögon-
sjukhus bör enligt förslaget flyttas till
Huddinge sjukhus. 

I fråga om de privata sjukhusen Ersta
sjukhus, Sophiahemmet samt Sabbats-
berg Närsjukhus föreslås en översyn av
behovet av fortsatta beställningar från
landstingets sida.

Ett viktigt syfte med förslagen som nu
lagts fram är att föra över mer sjukvård
från akutsjukhusen till primärvården.

Bl a föreslås att försäkringskassean-
slutna privatpraktiserande allmänläkare
räknas in i underlaget för dimensione-
ring av antal husläkare/distriktsläkare.

Det skulle leda till en minskning av
antalet landstingsanställda allmänläka-
re med 20 läkare. Privata specialister
bör i större utsträckning än idag även ta
över svåra fall från akutsjukhusen. 

Samtidigt föreslås en översyn av ru-
tinerna för barn- och mödrahälsovård.
Det som inte är absolut nödvändigt bör
tas bort, menar utredarna, som t ex 18-
månaderskontrollen.

– Primärvården måste ta hand om
dem som verkligen behöver vård, d v s
mycket sjuka eller kroniskt sjuka män-
niskor, och inte dem som är mest hög-
röstade, säger Christer Andersson.  

Genom dessa och ytterligare förslag,
bl a samordning av jourverksamhet och
ökad schemaläggning, menar utredarna
att primärvården kan spara ca 170 mil-
joner kronor under treårsperioden.

Samtidigt medför ett övertagande av
vården av fler och tyngre patienter kost-
nadsökningar för primärvården på ca
200 miljoner kronor. Därför planeras
även för avgiftshöjningar.

Avancerad hemsjukvård
Enligt HSNstaben är en utveckling

av avancerad hemsjukvård en av de vik-
tigaste strategiska frågorna i förslaget.
Det gäller för bl a geriatriken, som ska
få färre vårdplatser på vissa kliniker
samtidigt som en avancerad hemgeria-
trik byggs upp. Hemgeriatriken delas i
sin tur upp i akutgeriatrik samt hemre-
habilitering. För att klara detta ska 25
procent av de resurser som landstinget
idag köper extern rehabilitering för fö-
ras över till geriatrisk vård.

Besparingarna delas upp i akutsjuk-
vård (1 500 miljoner kronor), primär-
vård (170 miljoner kronor), psykiatri
(380 miljoner kronor), geriatrik (30
miljoner kronor), stödjande verksam-
heter m m (650 miljoner kronor) samt
ökade intäkter (100 miljoner kronor).

60 procent av besparingen handlar
om att minska på personalen med 6 000
personer. Hur fördelningen mellan oli-
ka personalgrupper kommer att se ut
kan (vill?) man ännu inte uttala sig om.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska ta
ställning till förslaget den 21 maj. Den
28 maj ska sedan landstingsstyrelsen
fatta beslut och den 11 juni tas förslaget
upp i landstingsfullmäktige. 

Peter Örn

Så sparas 2,9 miljarder på tre år:

Antalet anställda minskas med 6 000 
Akut - och förlossningsvård läggs ner

Sjukvårdsdirektören Christer
Andersson menar att helhetssynen i
besparingsförslaget är viktig.
– Vi måste försöka sätta oss över alla
särintressen som förmodligen kommer
att skölja över oss nu då förslaget
presenterats, säger Christer Andersson.


