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Till Anna Starbrink och Hälso- och sjukvårdsnämnden gällande HSN 2016-4778 
 
Angående gastroenterologin och kirurgin på Ersta Sjukhus 
 
Mag- och tarmföreningen i Stockholms län har med oro tagit del av information om att vården inom 
gastroenterologi och kirurgi skall upphandlas separat. Ett hårt slag mot den sammanhängande vården som resulterar 
i en direkt försämring av patientsäkerheten, om man vidhåller en upphandling gällande enstaka vårddelar. 
 
Ersta Sjukhus’ helhetssyn på patienten, dess kontinuitet, ansvarssyn och kompetens är ett föredöme inom vården.  
Vårdgivare och beslutsfattare har länge uttryckt en stark önskan om patientfokuserad och patientsäker vård samt ett 
holistiskt synsätt. Man har strävat efter att skapa effektivare vårdprocesser och gränsöverskridande arbete inom 
sjukvården, allt för att ge patienten en naturlig plats som medaktör i sin vård. Ett tydligt exempel på hur man 
bedriver patientsäker och patientfokuserad vård vilket saknas på många håll i Stockholms län och nationellt i 
Sverige.  
 
Att riskera att bryta dessa kedjor, detta helhetsarbete som idag fungerar så väl på Ersta sjukhus, skapar en stark oro 
hos patienter och deras anhöriga. Man riskerar att hamna i ett samhälle där man som patient behöver förpassas till 
flera olika sjukhus för att vårdas för samma åkomma. Något man idag, som patient på Ersta sjukhus, slipper oroa 
sig för.  
 
Ersta sjukhus tar i dagsläget hand om cirka en femtedel av Stockholms läns IBD-patienter, varav runt två hundra 
patienter som medicineras med biologiska läkemedel samt en stor volym endoskopier, mottagningsbesök och 
öppen- och slutenvård. I mätningar från Nationella kvalitetsregistret får Ersta höga betyg i patientenkäter samt 
toppar listor i överlevnad hos patienter med tjock- och ändtarmscancer. Mag- och tarmföreningens medlemmar 
vittnar även om sina positiva upplevelser när man ändå i ett svårt läge tvingas söka vård.  
 
Ersta Sjukhus’ arbete, med sin helhetssyn och existerande IVA, är även direkt avlastande för akutsjukhusen. Något 
som inte borde bortses från med tanke på målen i Framtidsplanen.  
 
Vi hoppas nu att Anna Starbrink och Hälso- och sjukvårdsnämnden lyckas hitta en hållbar, långsiktig lösning så att 
Ersta sjukhus kan fortsätta erbjuda vård. Den vård som ligger långt i framkant och väldigt uppskattad av så väl 
patienter som landsting. 
 
Mag- och tarmföreningen anser att man istället bör upphandla hela vårdkedjor, säkerhetsställa kvalitén, 
patientsäkerheten och patientfokusering.  
 
Nu är det upp till Hälso- och sjukvårdsnämnden att göra allt för att säkra den goda vården på Ersta sjukhus. 
 
 
Vänligen,  
 
 
 
 _______________________  ____________________ 
 Birgitta Rehnby,   Henrik Almlöf,  
 Ordförande   Verksamhetschef 
 
 
Mag- och tarmföreningen i Stockholms län är en ideell intresseorganisation i Stockholms län för personer med 
mag-tarmproblematik. Sedan januari 2017 med 1392 aktiva medlemmar, ständigt ökande. 


