
Ekonomi i balans 2018 

 
Ledningen för Landstinget Västernorrland har kategoriskt undvikit att presentera kalkyler och siffror för 
verksamheten vilket gör det väldigt svårt att granska deras argumentation och ännu svårare att fatta 
kloka beslut angående vad som behöver göras för att åstadkomma en ekonomi i balans. De kalkyler 
som presenterats har varit innehållslösa och väckt fler frågor än gett svar. Detta är ett dokument där vi 
försöker belysa komplexiteten i frågeställningen vilket tydliggör behovet av en korrekt risk- och 
konsekvensanalys.  
 
Tre områden som har nämnts utan tydligare specifikation är stafettkostnader, kostnader för riks- och 
regionvård och kostnader för vårdskador. Dessa har beskrivits som kostnadsdrivande för 
organisationen. Överbeläggningsproblematiken har inte nämnts, men är sannolikt ytterligare ett 
problemområde. 
 
Det finns tydliga tecken på att personalpolitiken inte har varit framgångsrik.  
- Skenande stafettkostnader beror på avsaknad av egen fast personal. 
- Ökad mängd personal som byter arbete tyder på en bristande arbetsmiljö.  
- Massiva överbeläggningar på vissa enheter sliter hårt på personalen och orsakar ökad frekvens 
vårdskador i en hårt belastad och stressad miljö. 
http://www.vantetider.se/Kontaktkort/Vasternorrlands/Overbelaggning/ 
- LVN hade 2014 den högsta sjukfrånvaron i landet med 6.6%, där kvinnors sjukfrånvaro är 7.4% även 
det högst i landet. http://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/personalstatistik/ 
 

Förenklad konsekvensanalys  
 
Nedskärningarna som presenterades i sin ursprungliga form till Hälso- och Sjukvårdsnämnden pekade 
ut massiva nedskärningar av barn och förlossningsvård. Det är nedskärningar som gjorts på andra 
platser i landet tidigare, men som inte löst de ekonomiska svårigheter som de landstingen stod inför. 
Istället blir det stora konsekvenser för patienter och personal. Nedan följer en förenklad 
konsekvensanalys som svarar på tre frågor: 
 
Vilka akuta situationer och patienter hanterar jouren? 
Vilka inneliggande patienter blir drabbade av nedskärning? 
På vilket sätt påverkas möjligheten till kompetensförsörjning på sikt? 
 
Gynekologi 

 
Akuta jourfall som i nuläget handläggs av gynekologjour innefattar bland annat misstänkt 
vattenavgång, blödningar, minskade fosterrörelser, preeklampsi, abort, latensfas, smärtor. 
Inneliggande gynekologiska patienter är ofta cancerpatienter som ligger inneliggande för 
smärtlindring eller i livets slutskede. Utan gynekologisk avdelning skulle det innebära vård långt 
från anhöriga. 
 
- Transporter för jourfall, utöver förlossningarna som behöver flyttas. 
- Risk för förlängd inneliggande vård på grund av avståndet 
- Ökad kostnad för regionvård både när det gäller förlossnings- och jourfall 
- Inte möjligt att utbilda till gynekolog på sjukhuset. 
- Inte möjligt att utbilda till barnmorska på sjukhuset 
- Mycket svårt gränsande till omöjligt rekryteringsläge till gynekologisk mottagning 

 
Barnmedicin 

 
Akuta jourfall som i nuläget handläggs av barnmedicinjour innefattar bland annat kramper, 
hjärnskakning, frakturer, diabetes, astma, RS-viros, andra infektionstillstånd (alla förutom halsar 
och öron och snuvor på större barn), hjärtsjukdomar, barnpsykiatri, gastroenteriter om 
allmänpåverkade särskilt de små med risk för hyperton dehydrering och förstoppningar. 
Inneliggande barnmedicinska patienter(ca 560 /år) innefattar ovanstående diagnoser som annars 
måste skickas lång väg utan barnmedicinsk kompetens. Urakuta situationer kan innebära att små 
barn blir helt utan vård initialt. 
 

http://www.vantetider.se/Kontaktkort/Vasternorrlands/Overbelaggning/
http://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/personalstatistik/


- Kompetensen för transport av instabila små barn måste säkras. 
- Samtliga jourfall på barn behöver transporteras även för relativt enkla diagnoser. 
- Ökad kostnad för regionvård då man åker till närmaste sjukhuset med barnkompetens. 
- Förlängd vårdtid på grund av avstånd från hemmet till barnklinik 
- Inte möjligt att genomföra utbildning till barnmedicinare på sjukhuset. 
- Inte möjligt att utbilda till barnsjuksköterska på sjukhuset. 
- Svårt rekryteringsläge till barnmedicinsk mottagning 

 
Kirurgi 

Jourfall som hanteras av kirurg innefattar bland annat blindtarm, testistorsion, akut galla, 
tarmvred(ileus), brusten kroppspulsåder, infektioner, traumafall, akuta urologiska situationer 
inklusive katetervård. 
Inneliggande kirurgiska patienter behöver kirurgisk kompetens för att bedöma om det ska 
opereras, men också för att hantera smärtlindring och sårvård pre- och postoperativt.  
 
- Utan kirurgjour är det inte möjligt att genomföra traumaomhändertagande 
- Inte möjligt att hantera för barn vanliga tillstånd som blindtarm eller misstänkt testistorsion 

utan barnavdelning 
- Transport av kirurgiska patienter under jourtid till annat sjukhus för bedömning 
- Utan operationer är det inte  möjligt att genomföra utbildning till kirurg på sjukhuset. 
- Mycket svårt rekryteringsläge till en kirurgisk dagmottagning. 

 
Ortopedi 

Jourfall som hanteras av ortoped innefattar frakturer, urhoppad höft- eller axelled,  smärtlindring 
och infektioner. 
Inneliggande ortopediska patienter är kopplade till postoperativ vård men också avancerad 
infektionsbehandling, smärtlindring och rehabilitering. 
 
- Utan ortopedjour är det inte möjligt att genomföra traumaomhändertagande 
- Transport av ortopediska patienter under jourtid till annat sjukhus för bedömning 
- Inte möjligt att vårda frakturer på barn utan barnavdelning 
- Utan operationer är det inte möjligt att genomföra utbildning till ortoped på sjukhuset 
- Mycket svårt rekryteringsläge för ortopedisk dagmottagning 

 
Operation/IVA 

Med stor risk kommer narkospersonal att behövas för att stabilisera och hantera svårt sjuka och 
instabila patienter nattetid och jourtid avseende återupplivning och respiratorvård, även inför 
transport både till riks/regionnivå och till Sundsvall. I nuläget stabiliseras barnpatienter och 
hanteras med barnmedicinjour, samt stabiliseras och opereras kirurg/ortopedpatienter jourtid, 
traumafall, höftfrakturer, akut blindtarm, testistorsion, akut galla, brusten bukaorta. Operation och 
IVA personal assisterar dessutom när det gäller kärlaccess dygnets alla timmar. 
 
- Inte möjligt att genomföra utbildning till narkosläkare på sjukhuset. 
- Inte möjligt operera barnpatienter i slutenvård (öron, testisexploration, blindtarm, alla frakturer) 
- Hela ansvaret när det gäller stabilisering av svårt sjuka barn. 
- Mycket svårt rekryteringsläge till enbart en medicinsk IVA 

 
Akutmottagningen 

- Kirurgiska patienter skickas i ambulans (ileus, appendicit, akut cholecystectomi, 
testisexploration, kroppspulsåder, alla barn) 

- Ortopediska patienter skickas i ambulans (frakturer: höft, bäcken, handled, överarm, fotled, 
alla barn, urhoppad led) 

- Gynekologiska patienter skickas i ambulans (torkverad cysta, all förlossningsvård, tidig 
vattenavgång, blödningar, tidiga förlossningar) 

- Barnmedicinska patienter skickas i ambulans (diabeteskoma, pågående kramper, RS virus, 
hjärnskakning) 

- Traumafall(Få fall, ffa dagtid) skickas i ambulans 
- Medicinska patienter där det finns misstanke om kirurgisk diagnos under jourtid. 
- Inte möjligt att ha AT läkare om det inte finns kirurgi 
- Hur bemannas primärvården med utökat ansvar för bedömningar av akuta gyn/barn? 



Diskussion om möjliga kostnadsbesparande åtgärder 

 
Stafettkostnader 
 
Stafettkostnaderna har successivt ökat under de senaste tio åren, baserat på marknadskrafter och 
ersättningsutveckling för vikarierande läkare men framför allt på grund av en undermålig utbildnings- 
och personalpolitik där LVN inte haft förmågan att utbilda egna läkare utan förlitat sig på att kunna 
nyrekrytera redan färdiga specialister. LVN har heller inte analyserat behovet av personal på kort och 
på lång sikt för att möta det med utbildningsplatser. Detta gäller samtliga personalkategorier vilket nu 
visar sig med underbemanningsproblematik, schemaläggningsproblematik och arbetsmiljöproblem.  
 
Omgående: 
Samla in information. Hur många jourlinjer finns det på varje klinik? Vilka bemannas av stafetter? Vad 
kostar stafetterna per klinik och fysisk arbetsplats? I vilken omfattning är olika kliniker bemannade, 
täcker stafetterna en underbemanning eller är det andra arbetsuppgifter som utförs? 
 
Se över stafetters arbetsuppgifter. Hög kompetens hos stafetter ska användas adekvat, nämligen till 
utbildning och högspecialiserade arbetsuppgifter. De ska inte användas enbart för att ”fylla 
schemarad”. Stafetter ska aldrig användas enbart för att det ska finnas någon som kan ronda en 
avdelning. Om man hyr in en stafett ska det finnas i deras kontrakt att obligatorisk utbildning av egen 
personal ingår. I första hand ska de sättas att handleda egen personal för att vi ska få tillbaka den 
investering vi gör i stafetterna. 
 
Kort sikt: 
 
Anställ fler ST läkare. ST läkare kan på relativt kort tid bli utbildade att under handledning hantera 
specialiserad vård inklusive avdelningsronder och mer eller mindre invasiva ingrepp. Exempel: 
Hjärteko/arbetsprov, endoskopier, rtg, kontroller av kroniskt sjuka och återbesök. Nybesök kan mycket 
väl kräva en specialist. 
 
Sätt upp ”utbildning” på agendan för landstinget. Varje morgonmöte, avdelningsmöte och 
ledningsgruppsmöte ska på ett för den nivån adekvat sätt diskutera hur många som för tillfället är 
under utbildning och på vilket sätt de ska få utbildning under dagen. Morgonmötet på avdelningen ska 
vända sig till personal under utbildning. På ledningsgruppsmöte ska antalet personal under utbildning 
mätas, rapporteras och utbildningsinsatser ska diskuteras. 
 
Om någon stafett visar intresse för att stanna kvar i organisationen, anställ då denna. Det har 
förekommit flera fall där det fastnat i administrativa problem och/eller att personen ifråga har haft för 
höga löneanspråk. Om personen har höga löneanspråk, ställ då som arbetsgivare höga krav på 
personen. Som exempel kan krav ställas på utbildning av personal, verksamhetsutveckling, ledning 
och styrning av verksamheten, akademiska arbetsuppgifter och kontakter utanför LVN. 
 
Längre sikt: 
 
Det tar minst 7 år att utbilda en specialistläkare från legitimation. För att bli bakjourskompetent tar det 
ytterligare ca 5 år. Detta innebär att alla läkare som är äldre än ca 55 skall ha minst en angiven adept 
som de ska utbilda till sin efterträdare. Det är naivt att tro att vi ska kunna basera vår verksamhet på 
nyrekryterade färdiga specialister till LVN. I dagsläget finns ingen framförhållning och det verkar som 
om alla läkare förväntas arbeta efter 65 års ålder. Ska man styra detta kan man mycket väl börja mäta 
de mer seniora läkarna på basen av hur mycket de lär ut, inte hur mycket de producerar själva. Sätt in 
adeptens kompetens som lönekriterium. 
 
Mät chefers framgång att rekrytera och koppla deras bemanning till skarpa mätetal. Alla som går med 
underbemanning ska få adekvat hjälp att nyrekrytera och nyutbilda personal inom alla yrkeskategorier. 
 
Arbeta med IT lösningar för att underlätta beslutsfattandet. I nuläget är de IT lösningar som används 
undermåliga och långsamma. Jmfr strokevård i Norge 
http://www.ticsalut.cat/flashticsalut/html/en/articles_en/doc36485.html 
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En specialist som är centralt placerad skulle mycket väl kunna vara den som ska stötta primärjourer i 
bedömningar över hela länet. Med dagens bild- och informationsteknik kan mycket avancerade 
ställningstaganden göras på avstånd. Lokalt kan det finnas en person i beredskap som i nödfall kan bli 
inkallad.  
 
Riks och regionvård 
 
Hur mycket riks- och regionvård används från de olika klinikerna och fysiska arbetsplatserna? 
Finns det skillnader mellan olika individer i antalet remisser? Vad innefattar en specialistvårdsremiss? 
Preoperativ utredning och postoperativ vård kan i större omfattning än tidigare skötas i hemlandstinget 
och behöver inte skötas som del av en specialistvårdsremiss. Notera att med nya patientlagen 
kommer patienterna själva att söka vård på riks- och regionnivå och vi kommer att ha mindre möjlighet 
att styra patientflödet. 
 
Kort sikt: 
 
Se över mottagnings- och behandlingsköer i länet. Skicka aldrig för utomlänsvård om det finns 
möjlighet att göra undersökning eller behandling inom LVN. Exempel höftprotesoperationer, 
magnetkameraundersökningar 
 
Skriv tydliga kontrakt med riks- och regionvård där det tydligt specificeras när de ska skicka tillbaka 
patienten till hemlandstinget för postoperativ vård och uppföljning. 
 
Arbeta upp rutiner för preoperativ utredning och genomför denna inom det egna landstinget. Det är 
inte nödvändigt att betala för hjärt- och lungundersökningar eller röntgenundersökningar som vi lika 
gärna skulle kunna göra inom den egna organisationen. 
 
Lång sikt: 
 
Se över kompetensen över vad som ska utföras på olika vårdnivåer. Finns det i nuläget diagnoser 
som skickas till riks- och regionnivå som vi borde ha kompetens att hantera inom LVN? Gör en 
demografisk analys över prevalens och incidens av de diagnoser som skickas och arbeta upp 
kapacitet inom LVN att hantera de patienterna. 
 
Vårdskador 
 
Analysera var vårdskador sker. Vårdrelaterade infektioner, fall och liggsår är ofta kopplade till 
överbeläggningar och underbemanning då personalen inte har möjligt att hjälpa patienterna i den 
utsträckning som är nödvändigt. 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-2-15 
http://www.allehanda.se/opinion/debatt/bristen-pa-vardplatser-maste-atgardas 
 
Det som tydligast sticker ut när det gäller vårdskador efter en analys av socialstyrelsens lägesrapport 
av patientsäkerhetsområdet är att andelen liggsår/trycksår i Västernorrland är högst i landet. 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-4-1 
 
Kort sikt: 
 
Arbeta med överbeläggningssituationen. Bemanna avdelningarna adekvat. Gör inventering av antalet 
inneliggande platser i LVN och använd de platserna på bästa sätt. Se över indikationerna för 
inneliggande vård och tydliggör utskrivningskriterier och uppföljning efter inläggning. 
 
Se över bemanningen och kravställningen till de firmor som hanterar städningen av lokalerna. Det 
finns en tydlig koppling mellan städning och utveckling av resistenta bakterier. 
 
Lång sikt: 
 
Arbeta med olika yrkesgrupper och kompetensväxling. Lägesändring för patienter med hög risk för 
liggsår kan skötas av personal som inte nödvändigtvis behöver vara sjuksköterskekompetent. Det är 
en högskoleutbildning att utbilda sig till sjuksköterska. Den kompetensen måste användas rätt. 
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Summering 

 
Den här förenklade konsekvensanalys visar på komplexiteten i problemet och nödvändigheten av en 
mer fullständig analys innan beslut kan fattas. I diskussionen försöker vi peka på möjligheten till 
förbättringsåtgärder som kan utredas för att på ett bättre sätt tackla de ekonomiska utmaningar som 
Landstinget Västernorrland står inför. Det viktiga är att vi hittar långsiktiga lösningar. Kortsiktiga vinster 
kommer annars att bli väldigt dyra i förlängningen. 
 
Personalpolitik och kompetensförsörjning är en nyckel till att nå ekonomi i balans. Landstinget 
Västernorrland måste göra rätt saker och ha rätt personal för att ge den vård som behövs. De beslut vi 
fattar idag påverkar de möjligheter vi har imorgon och beslut inom en förvaltande organisation bör vara 
genomtänkta och analyserade. Det kan finnas behov av mycket svåra beslut i framtiden, men ju 
svårare beslut desto viktigare är det att förankra dem hos den personal det påverkar. 
 
Kompetensen och förslag på förbättringsåtgärder finns redan i organisationen. Basera beslut på den 
kunskap som finns inom organisationen och förankra besluten tydligt hos personalen för att göra dem 
trovärdiga. 
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