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4. Remissvar på motion (V) om att utöka Norrtälje sjukhus 
upptagningsområde (SN 2020.034)

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår att motionen om att utöka Norrtälje sjukhus upptagningsområde 
avslås.

Ärendebeskrivning
Motionärerna beskriver att de övriga sjukhus i regionen är överbelamrade med mycket långa 
väntetider på akutmottagningarna. Motionärerna anser det skulle det vara lämpligt att utöka 
Norrtälje sjukhus upptagningsområde för intag av patienter som kommer med ambulans för 
att säkra en långsiktigt hållbar sjukhusstruktur i en region med växande befolkningsunderlag. 
Motionärerna föreslår att Regionfullmäktige beslutar att inför nästa sjukhusavtal utreda om 
Vallentuna kommun skulle kunna vara en del av Norrtälje sjukhus upptagningsområde.

Regionen Stockholms prioriterings- och dirigeringstjänst, som utförs av SOS Alarm Sverige 
AB bedömer vårdbehov och transportbehov och väljer den eller de resurser som är bäst 
lämpade beroende på typ av sjukdoms- eller olycksfall. Patientens allmäntillstånd, medicinska 
tillstånd, tidigare sjukdomar, vård- och övervakningsbehov avgör vilken prioritering och vilka 
resurser som krävs.

Efter prioriterings- och dirigeringstjänst bedömning styrs ambulanserna till de vårdgivare i 
länet där patienten kan få bäst hjälp efter behov och tillgänglighet, t.ex. akutmottagningar, 
närakuter, och geriatriska avdelningar. Akutsjukvård är en komplex verksamhet, där till 
exempel avvägningar om närhet, kompetens och förhållandet till andra delar av sjukvården är 
viktiga aspekter.

Den geografiska placeringen av Danderyds sjukhus och variation av uppdrag bidrar till att 
patienter från de nordöstra förortskommunerna (Lidingö, Danderyd, Täby, Vaxholm, 
Österåker och Vallentuna) körs dit med mål att patienten får rätt kompetens på rätt plats.

Socialnämndens bedömning

Socialnämnden föreslår att motionen om att utöka Norrtälje sjukhus upptagningsområde 
avslås. Detta med hänvisning till att Region Stockholm ansvarar för prioriteringen som 
baseras på patienternas medicinska behov och ligger till grund för prioriteringen och 
dirigeringen av ambulanser.

Handlingar
 §53 SN AU Remissvar på motion (V) om att utöka Norrtälje sjukhus upptagningsområde
 Tjänsteskrivelse, Remissvar på motion  i regionfullmäktige (V) om att utöka Norrtälje 

sjukhus upptagningsområde
 Remiss, Motion 2019:69 om att utöka Norrtälje sjukhus upptagningsområde
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 53
Remissvar på motion (V) om att utöka Norrtälje sjukhus 
upptagningsområde (SN 2020.034)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden föreslår att motionen om att utöka 
Norrtälje sjukhus upptagningsområde avslås.

Ärendebeskrivning
Motionärerna beskriver att de övriga sjukhus i regionen är överbelamrade med mycket långa 
väntetider på akutmottagningarna. Motionärerna anser det skulle det vara lämpligt att utöka 
Norrtälje sjukhus upptagningsområde för intag av patienter som kommer med ambulans för 
att säkra en långsiktigt hållbar sjukhusstruktur i en region med växande befolkningsunderlag. 
Motionärerna föreslår att Regionfullmäktige beslutar att inför nästa sjukhusavtal utreda om 
Vallentuna kommun skulle kunna vara en del av Norrtälje sjukhus upptagningsområde.

Regionen Stockholms prioriterings- och dirigeringstjänst, som utförs av SOS Alarm Sverige 
AB bedömer vårdbehov och transportbehov och väljer den eller de resurser som är bäst 
lämpade beroende på typ av sjukdoms- eller olycksfall. Patientens allmäntillstånd, medicinska 
tillstånd, tidigare sjukdomar, vård- och övervakningsbehov avgör vilken prioritering och vilka 
resurser som krävs.

Efter prioriterings- och dirigeringstjänst bedömning styrs ambulanserna till de vårdgivare i 
länet där patienten kan få bäst hjälp efter behov och tillgänglighet, t.ex. akutmottagningar, 
närakuter, och geriatriska avdelningar. Akutsjukvård är en komplex verksamhet, där till 
exempel avvägningar om närhet, kompetens och förhållandet till andra delar av sjukvården är 
viktiga aspekter.

Den geografiska placeringen av Danderyds sjukhus och variation av uppdrag bidrar till att 
patienter från de nordöstra förortskommunerna (Lidingö, Danderyd, Täby, Vaxholm, 
Österåker och Vallentuna) körs dit med mål att patienten får rätt kompetens på rätt plats.

Socialnämndens bedömning

Socialnämnden föreslår att motionen om att utöka Norrtälje sjukhus upptagningsområde 
avslås. Detta med hänvisning till att Region Stockholm ansvarar för prioriteringen som 
baseras på patienternas medicinska behov och ligger till grund för prioriteringen och 
dirigeringen av ambulanser.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Socialnämndens arbetsutskott 2020-06-09

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.
 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Remissvar på motion  i regionfullmäktige (V) om att utöka Norrtälje 

sjukhus upptagningsområde
 Remiss, Motion 2019:69 om att utöka Norrtälje sjukhus upptagningsområde
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 SOCIALNÄMNDEN

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse
Remissvar på motion (V) om att utöka 
Norrtälje sjukhus upptagningsområde 

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår att motionen om att utöka Norrtälje sjukhus 
upptagningsområde avslås. 

Ärendet i korthet

Motionärerna beskriver att de övriga sjukhus i regionen är överbelamrade med 

mycket långa väntetider på akutmottagningarna. Motionärerna anser det skulle det 

vara lämpligt att utöka Norrtälje sjukhus upptagningsområde för intag av patienter 

som kommer med ambulans för att säkra en långsiktigt hållbar sjukhusstruktur i en 

region med växande befolkningsunderlag.  Motionärerna föreslår att 

Regionfullmäktige beslutar att inför nästa sjukhusavtal utreda om Vallentuna 

kommun skulle kunna vara en del av Norrtälje sjukhus upptagningsområde.

Regionen Stockholms prioriterings- och dirigeringstjänst, som utförs av SOS Alarm 

Sverige AB bedömer vårdbehov och transportbehov och väljer den eller de resurser 

som är bäst lämpade beroende på typ av sjukdoms- eller olycksfall. Patientens 

allmäntillstånd, medicinska tillstånd, tidigare sjukdomar, vård- och 

övervakningsbehov avgör vilken prioritering och vilka resurser som krävs.

Efter prioriterings- och dirigeringstjänst bedömning styrs ambulanserna till de 

vårdgivare i länet där patienten kan få bäst hjälp efter behov och tillgänglighet, t.ex. 

akutmottagningar, närakuter, och geriatriska avdelningar. Akutsjukvård är en 

komplex verksamhet, där till exempel avvägningar om närhet, kompetens och 

förhållandet till andra delar av sjukvården är viktiga aspekter.

Den geografiska placeringen av Danderyds sjukhus och variation av uppdrag bidrar 

till att patienter från de nordöstra förortskommunerna (Lidingö, Danderyd, Täby, 
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Vaxholm, Österåker och Vallentuna) körs dit med mål att patienten får rätt 

kompetens på rätt plats.  

Socialnämndens bedömning  

Socialnämnden föreslår att motionen om att utöka Norrtälje sjukhus 

upptagningsområde avslås. Detta med hänvisning till att Region Stockholm ansvarar 

för prioriteringen som baseras på patienternas medicinska behov och ligger till grund 

för prioriteringen och dirigeringen av ambulanser.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse- Remissvar på motion om att utöka Norrtälje sjukhus 

upptagningsområde
2. Remiss, Motion 2019:69 om att utöka Norrtälje sjukhus upptagningsområde

David Gyllenstråle Fanny Rosling -
Socialchef 

______________________

Ska expedieras till
Akten
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Rotel II – Hälso- och sjukvårds-, 

innovations- och kulturroteln 

 

 

 

  

 

 

 

Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i 

Norrtälje 

Vallentuna kommun 

 
     
   

 

 

Ärende: 

 

Remiss – Motion 2019:69 av Catarina Wahlgren 
(V) och Thomas Magnusson (V) om att utöka 
Norrtälje sjukhus upptagningsområde 
 
_______________________________________________ 

 

Yttrande från berörd nämnd/styrelse senast: 2020-06-01 
 

Handläggare: Lovisa Montin 
 

Yttranden skickas till regionledningskontorets registrator: 

 

E-post: registrator.lsf@sll.se 

 

Adress:  

Regionledningskontoret 

Registraturen  

Box 22550  

104 22 Stockholm 

 

Internadress: 

Regionledningskontoret, Registraturen, Landstingshuset 

 



Region Stockholm i ( i ) 

MOTION 
2019-11-29 

VÄNSTERPARTIET Dnr. 

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 t i l l 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) 
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