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1 Inledning

Förvaltningschefen Margareta Röden har svarat på den rapport som Ångermanlands 
Läkarförening skrivit som analys av den nuvarande situationen i LVN.

Det gläder oss i ÅLF att det nu sker en mer nyanserad debatt om de problem som finns 
inom landstinget och på vilket sätt vi ska tackla de utmaningar som LVN står inför. Det 
är också positivt att processen nu startats för att ta fram data för att fatta beslut som är 
välgrundade i verksamheten. Slutligen är det viktigt att debatten nu lämnar 
problemformuleringen och vänder sig framåt för att bli framåtsyftande och visionär. 

Följande är ÅLFs replik på de kommentarer som Landstingsledningen med Margareta 
Berglund Röden har presenterat.

2 Historik
I sina kommentarer refererar förvaltningschefen till konsultrapporter och gör tolkningen
att avsaknaden av koppling mellan ekonomi och verksamhet är avgörande för att 
besparingarna inte fått avsedd effekt. 

Den tolkning ÅLF gör är en annan, nämligen att besparingarna inte gjordes i samklang 
med verksamheten och att verksamheten därför blev lidande av alltför aggressiva 
nedskärningar utan det stöd och förankring en sådan åtgärd kräver. 

Direkt efter att dessa nedskärningar genomfördes valde LVN dessutom att genomföra 
en massiv omorganisation till vårdområden (2013) med efterföljande ny omorganisation
till Länskliniker(2015) vilka båda två ställer helt nya krav på ledarskapet och gjorde 
både rapportering, ledning och styrning otydliga för den personal som arbetar på golvet.
Under den här förändringsprocessen infördes dessutom en ”farfarsmodell” som 
fullständigt lamslog beslutsprocessen då inga beslut längre kunde fattas med mindre än 
att samtliga chefsled blev involverade. I samband med dessa omorganisationer tappades 
även samarbetet med de fackliga organisationerna bort och brister i beslutsprocessen har
påpekats upprepade gånger. 

ÅLF menar att en närvarande chef klart kan påverka en organisations möjlighet att möta
utmaningar och förändringar i verksamheten. Den organisation som LVN nu har valt 
saknar stöd i verksamheten utan är en redovisningsteknisk lösning för att flytta 
kostnader och har inget med den dagliga verksamheten att göra.
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Vi i ÅLF förstår svårigheten att leda en organisation som är under ständig förändring 
men anser att ledningen kan nå längre genom ett gott samarbete med fackliga 
representanter och medarbetare från verksamheten för att inhämta kunskaper om lokala 
förhållanden och få förankring även i de tuffa beslut som behöver fattas. ÅLF förstår 
också den kritiska ekonomiska situation som uppkommit under de senaste åren och 
förstår att det kan krävas svåra beslut för att vända den utveckling som nu är. Det gör 
det ännu viktigare med gott samarbete och god kommunikation inför det kommande 
arbetet.

Därför ser vi med tillförsikt fram mot det ökade samarbete som som nu aviserats och 
som kan utgöra grunden för ett nytt klimat förhoppningsvis med breda politiska 
överenskommelser för att få en kontinuitet mellan mandatperioder.

Vi kan också konstatera att en stor del i den problematik som LVN brottas med är att 
information inte når ut till medarbetare och att debatten därför blir lidande. Mycket av 
den debatt som nu förs sker genom media vilket vi anser är olyckligt. Vi noterar att både
internetsidan lvn.se och intranetsidan fortfarande avspeglar den tidigare organisationen 
vilket gör det svårt att hitta aktuell information.

ÅLF föreslår därför följande i området kommunikation och ledning:

att LVN följer föreskrivna regler och rekommendationer kring fackligt 
samverkansarbete

att LVN vid större omorganisationer eller förändring av vårdplats utbud genomför ett 
remissförfarande för att belysa situationen från olika synvinklar

att LVN skapar en ekonomisk medvetenhet genom att kontinuerligt och tydligt redovisa
uppföljning mot budget nedbrutet på lokal nivå

att LVN skapar kommunikationskanaler inklusive personliga möten på arbetsplatserna 
för att nå ut med information angående kommande förändringar 

att LVN arbetar för en organisation där en på arbetsplatsen närvarande chef har mandat 
att genomföra nödvändiga förändringar för att hålla budget

att LVN uppdaterar information på intranet och internetsidor så att det tydligt avspeglar 
den nuvarande organisationen
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3 Stafettkostnader
Förvaltningschefen jämför med övriga skogslän antal årsarbetare/1000 invånare och 
noterar att det är i jämförbara nivåer med övriga skogslandsting. Dessa siffror är inget vi
argumenterar mot utan snarare har ÅLF pekat på att samtliga landsting i Sverige 
misslyckats med att utbilda specialistläkare och att det är ett nationellt problem vilket 
har resulterat i den brist på specialister vi nu har. Tvärtom håller vi med om den lista 
som presenteras av landsting som har stora ekonomiska problem, vilket vi också pekat 
ut i vår rapport. 

Kostnadsutvecklingen på de olika orterna skulle kunna förklaras av att den mindre 
organisationen på de två mindre sjukhusen är mer sårbar för enstaka specialisters 
frånvaro och därför kräver ersättning av bemanningspersonal i större omfattning.

Vårt förslag är att LVN i samklang med verksamheten inför en bredare rekrytering av 
ST-läkare och aktivt utbildar dessa för att de med adekvat handledning ska avlasta och 
göra LVN mindre beroende av bemanningspersonal. Landstingsledningen har pekat ut 
den regionaliserade läkarutbildningen som den bästa rekryteringsbasen. Där menar ÅLF
att det snarare är bland AT-läkarna som den bästa rekryteringsbasen är. Dessa AT-
läkare bör rekryteras med en framtida ST-tjänst i åtanke och kontinuerligt under sin AT 
få möjligheten att bekanta sig med de specialiseringar som är intressanta. 

ÅLF ser också med oro på den ökande andelen stafettsjuksköterskor som krävs för att 
bemanna vår verksamhet.

När det gäller läkarbemanningen finns det tydliga exempel på ett nytt tankesätt när det 
gäller att använda ST-läkare för att producera patientmöten och att samtidigt förbättra 
arbetsmiljö med bättre kontinuitet. I LVN finns HC Själevad som ett lysande exempel 
på offensiv utbildning och handledning. Kunskapen hur detta ska genomföras finns 
alltså redan i organisationen. Detta koncept kan omedelbart överföras till flera av de 
andra mer teoretiska specialiteterna men kräver större grad anpassning för de mer 
praktiska även om konceptet är möjligt att genomföra även där.

http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2014/04/09/val-handledd-st-tar-stor-del-av-
patienterna/

I en bisats noteras att nyfärdiga specialister inte stannar inom organisationen. Vi inom 
ÅLF noterar med glädje att där har LVN redan analyserat situationen för primärvården 
vilket till stor del bekräftar de signaler vi får från våra medlemmar, nämligen att 
arbetsmiljön och bemanningssituationen är primära orsaker till att personal lämnar LVN
som arbetsgivare. Närvarande chefer med möjlighet att bemanna för att inte bli 
överlastade med orimlig arbetsbörda är nödvändiga. Flexibilitet i anställningsform med 
möjlighet till deltid inom LVN och deltid vid annat större sjukhus är speciellt viktigt för
nyblivna specialister för att de inte ska känna att kompetensutvecklingen avstannar. 
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Detta finns beskrivet i följande rapport.

Rapporten: Läkarförsörjning inom landstingsdriven primärvård, LVN 2014-06-08
Lena Thelin

ÅLF föreslår därför följande i området hantering av bemanningspersonal:

att LVN identifierar de enheter, organisatoriska och geografiska, som kräver stor andel 
bemanningspersonal

att LVN identifierar vilka enheter, organisatoriska och geografiska, som kommer att 
drabbas av personal- och kompetensbrist de närmaste 10 åren

att LVN renodlar det koncept för mer offensiv tillsättning av ST tjänster som redan 
initierats i HC Själevad och Sandviken

att LVN utarbetar en mer offensiv rekrytering av ST-läkare genom att aktivt rekrytera 
AT-läkare under deras utbildning

att LVN ser över möjligheten till ökad andel AT-läkare med primärvårdsstart.

att LVN genomför en offensiv rekrytering av ST-läkare för att redan under 2016 
reducera antalet bemanningspersonal

att LVN ser över möjligheterna till kompetensutveckling för nyblivna specialister
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4 Sjukfrånvaro
Den höga sjukfrånvaron konstateras genom förvaltningschefens bekräftande siffror på övriga 
landsting. Detta är återigen inget som vi argumenterar emot utan som snarare bekräftar vår 
ståndpunkt. Det som avses i rapporten är den brist på sjuksköterskor som har orsakat stängning 
av vårdplatser i flera delar av organisationen. Det som är mer intressant, upplever ÅLF, är att 
diskutera varför det finns en som det verkar nationell ökning av sjukfrånvaro.

https://www.afaforsakring.se/forebyggande/analys-och-statistik/arbetsskaderapporten/

De data som finns tyder på att det finns två distinkta grupper av sjukskriven personal, dels de 
äldre som är kvar sedan innan nedskärningarna och som i den ökade belastningen blir fysiskt 
påverkade och nedslitna. Detta resulterar i sjukskrivningar av fysiska åkommor. Den andra 
gruppen är de unga nyutbildade som rekryteras in i en organisation som har svårigheter att 
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handleda, inskola och hjälpa den relativt oerfarna genom den första tiden. Detta resulterar i 
sjukskrivningar av stress och utbrändhet.

ÅLF menar att underbemanningen inom LVN driver på ökningen av sjukskrivningar och att det 
är nödvändigt att tillsätta vakanser för att på sikt minska arbetsbördan och öka möjligheten till 
att behålla produktiva och friska medarbetare.

Hur denna rekrytering ska göras ska naturligtvis diskuteras med verksamhetsansvariga och 
relevanta fackförbund för att reglera nödvändiga avtal.

Förvaltningschefen säger i sina kommentarer att det är svårt att kvantifiera de kostnader 
som sjukskrivningar innebär och där håller ÅLF med att det inte på ett tydligt sätt går 
med nuvarande data att beräkna besparingspotentialen. Det som däremot är möjligt att 
beräkna är merkostnaden för akut inringd personal samt kostnaden för 
bemanningspersonal som används för att täcka långtidssjukskrivna i organisationen.

ÅLF föreslår därför följande i området Sjukfrånvaro:

att LVN gör en genomlysning av sjukfrånvaron ned på arbetsplatsnivå och letar efter 
strukturella problem som anledning till hög sjukfrånvaro

att LVN analyserar de merkostnader som sjukfrånvaron utgör i form av akut inringd 
personal och bemanningsperonal som ersättare för sjukfrånvaro

5 Överbeläggningar
Överbeläggningssituationen på alla LVNs sjukhus är väldokumenterad på många platser
även om LVN inte har ett verktyg som är kopplat till journalsystemet. 

Det förvaltningschefen nämner i sin kommentar är vårdplatsneddragning som även ÅLF
nämner i sin rapport. Det vill säga att det finns allokerade sängplatser vars enda problem
är att det saknar personal som kan vårda de patienter som ska ligga i sängen. 

Överbeläggningar förlänger vårdtider och ökar antalet undvikbara vårdskador på 
patienter. Det har tydligt visats av socialstyrelsens rapport 2011 och nu senast av läkare 
på Karolinska, rapporterat på debattsida i SVD (5). Patienter vårdas av fel kompetens i 
lokaler som inte är anpassade till deras sjukdomsbild. Misstag i kommunikation och 
fördröjningar orsakar stor belastning på personal och arbetsflöde.

När det gäller trycksår håller ÅLF med om att det kan vara svårt att kvantifiera den 
extra kostnad det innebär att få ett trycksår generellt. Det man däremot kan konstatera är
att om 7% av patienterna får ett trycksår och vi har 40000 vårdtillfällen innebär det att 
2800 trycksår orsakas varje år av vården idag. ÅLF håller också med om att det finns 
god kompetens om hur man ska arbeta med undvikbara vårdskador inom LVN, men att 
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det problem som föreligger är att den kunskapen inte når ut i organisationen. En möjlig 
förklaring till detta är de upprepade omorganisationerna som gör att 
kommunikationskanalerna inom LVN haltar. Tidigare hade varje sjukhus en tydlig 
organisation där verksamhetscheferna arbetade nära 

Det ÅLF vill hävda är att om personalen har tid och får den utbildning som behövs 
kommer vårdskadorna att minska. Adekvat bemanning, minskning av vakanser och 
minskning av överbeläggning kommer att ge tydliga resultat. Detta i sin tur kommer att 
leda till kortare vårdtider och lättare att fokusera arbetet på patienterna.

ÅLF föreslår därför följande i området Överbeläggning:

att LVN granskar det merarbete som krävs vid överbeläggningar och utlokaliseringar

att LVN öppnar de stängda vårdplatserna som beror på vakanssituationen

att LVN arbetar för att den kompetens som finns inom organisationen i form av 
vårdhygien och verksamhetsutvecklare återigen blir aktiva delar av organisationen i 
nära arbete med patienter

6 Riks och regionvård
När det gäller riks och regionvård skiljer sig den analys ÅLF gör från 
förvaltningschefens. Data som presenteras utgör en delmängd och därför är den svår att 
analysera. Det skulle vara intressant att analysera ned på individuella patientgrupper för 
att se vilka diagnoser som skickas utanför LVN. Det är heller inte rapporterat hur många
som skickas till privat vårdgivare inom länet. Slutligen är det inte rapporterat mer än de 
senaste två åren vilket gör att data kan vara icke representativt för perioden. ÅLF 
baserar sin ursprungliga rapport på data tillgängliga i årsredovisningar och där syns en 
tydlig trend över de senaste fyra åren. Det minsta som behöver göras är att analysera 
data sedan innan de stora vårdplatsneddragningarna på Sundsvalls sjukhus.

RAPPORT
Oktober 2015



Vårdområde Utfall jan-aug 2014 Utfall jan-aug 2015 Skillnad (%)

Köpt Riks

Op 679 800 118

Med 487 508 104

Psyk 81 41 51

1247 1349 108

Vald Riks

Op 211 288 136

Med 22 86 390

Psyk 28 9 146

261 415 159

Region Läkarbesök

Op 2681 2283 85

Med 1185 1672 141

Psyk 51 71 139

3917 4026 103

Region VTF

Op 972 793 82

Med 672 791 118

Psyk 18 15 83

1662 1599 96

När det gäller gruppen Köpt/Vald Riksvård har den ökat från totalt 1508(1247+261) 
under perioden jan-aug 2014 till 1764(1349+415) under perioden jan-aug 2015. Det 
motsvarar en ökning med 17%. Förutsatt att samma kostnadsläge gäller för hela 2015 
motsvarar en ökning på 17% jämfört med utfallet för 2014 på 170,3 Mkr ett 
prognostiserat resultat på 199 Mkr, dvs en ökning med 29 Mkr.
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I kommentaren konstateras att kostnaden för samma tid har minskat från 
95538(90092+5446) Tkr till 92727 vilket motsvarar en minskning på 3%. Prognosen i 
förändring från 2014 skulle då bli 165 Mkr vilket skulle innebära en minskning på 5 
Mkr.

När det gäller regionvården är bilderna omvända. Det är glädjande att se att antalet 
läkarbesök inom regionvården minskat. Däremot är den stora kostnaden naturligtvis 
antalet vårdtillfällen. Antalet vårdtillfällen jan-aug 2014 är 1662 har sjunkit till 1599 
under jan-aug 2015. Detta motsvarar en minskning på 4% men samtidigt har kostnaden 
ökat från 183468 jan-aug 2014 till 203025 jan-aug 2015 vilket motsvarar en ökning på 
11%.

Det innebär att prognosen med utgångspunkt från utfall 2014 på 266,9 sträcker sig från 
256 Mkr till 296,3 Mkr, dvs antingen 10 Mkr billigare eller 30 Mkr dyrare.

Sammantaget ligger alltså ytterligheterna på prognosen för 2015 inom området Köpt 
Riks/Valt Riks/Vtf Regionvård långt ifrån varandra. I bästa fall är det en minskning 
med 15 Mkr men det kan också vara en ökning med 59 Mkr. Dessa två bilder skiljer sig 
kraftigt från varandra vilket gör analysen komplicerad. Sannolikt ligger sanningen 
någonstans mellan dessa två ytterligheter. 

Med detta som bakgrund vidmakthåller ÅLF att det föreligger en ökning jämfört med 
tidigare år och att den med hög sannolikhet kommer att bli av betydande storlek.

ÅLF föreslår därför följande i området Riks och regionsjukvård:

att LVN analyserar vilka diagnosgrupper som skickats utanför organisationen, till vilka 
aktörer och från vilka enheter

att LVN analyserar trender över tid sedan några år tillbaka angående dessa 
diagnosgrupper

att LVN analyserar om det finns kompetens och kapacitet att hantera dessa 
diagnosgrupper inom ramen för den egna organisationen

att LVN agerar för att utnyttja den egna organisationen i större utsträckning för att 
minska denna kostnad
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7 Sammanfattning
I det fackliga arbetet under de senaste åren har ÅLF strävat mot en långsiktighet och en 
hållbarhet med öppenhet och struktur i kommunikationen och beslutsprocessen. 

Vår avsikt med den tidigare rapporten och det arbete som genomförts under de senaste 
veckorna är att tydliggöra att organisationen har passerat smärtgränsen för att ytterligare
nedskärningar ska ha positiv effekt. 

De data och den analys som förvaltningschefen nu presenterar bekräftar varje del 
i vår tidigare rapport.

ÅLFs ståndpunkt är att vi idag har en underkapacitet beroende på underbemanning och 
kompetensbrist i organisationen. Vi hävdar vidare att kostnaden för denna 
underkapacitet vida överstiger besparingen av de  nedskärningar som är aviserade av 
landstingsledningen. Ytterligare nedskärningar skulle enbart driva LVN snabbare mot 
en total kollaps.

Vi vet att kompetensen finns inom organisationen att ta hand om de patienter som LVN 
har inom ramen för den budget som ges.

Vi kan bättre.

Replik skriven av Lars Rocksén(lars@rocksen.se), Ledamot Ångermanlands 
Läkarförening
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