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1 Allmänna kommentarer 
Det här dokumentet gör ett försök att strukturera den information som finns i SWOT-analysen 
men ger också som avslutning handfasta, konkreta förslag på hur man istället skulle kunna göra 
en mer korrekt patientsäkerhetsanalys. ÅLF har inte bemött varje punkt i analysen för att 
behålla detta dokument på en rimlig nivå. Om det är något speciellt område som behöver 
klargöras ytterligare gör vi naturligtvis detta.

1.1 Om SWOT-analys som metod

Det är inte klarlagt vilka som har varit deltagare i analysen, vilket gör det svårt att bedöma hur 
den genomförts. Den metod som används är SWOT-analys, en metod som ursprungligen 
utvecklades under -60talet för att analysera företags omvärldssituation och var menad att 
användas på koncern- eller företagsnivå. Denna analysmetod har på senare tid blivit vanligare 
och vanligare i helt andra sammanhang. 

Bild från http://formgivning.eu/tips-februari.shtml
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”Firstly, much of the reported usage of SWOT suggests that this 
usage rarely amounts to much more than a poorly structured, very 
general, hastily conducted exercise that produces unverified, vague 
and inconsistent inventories of factors regarded by the proposing 
individuals as most important components of their organization’s 
strategic situation.”

citat från(orginalet innehåller referenser som avlägsnats): 

http://www.westga.edu/~bquest/2000/swot1.html

Det är svårt att bemöta den analys som gjorts eftersom den inte följer analysmodellen och 
analysmetoden är dessutom applicerad på en situation där den egentligen inte bör användas. 
Resultatet är en ostrukturerad och oprioriterad lista med påståenden där faktabakgrund saknas 
vilket gör det mycket svårt att ta ställning och fatta beslut med detta som underlag.

1.2 Om patientsäkerhet och akut omhändertagande

Det är naturligtvis viktigt att belysa både patientsäkerhet och akut omhändertagande, något som 
ÅLF efterfrågat gång på gång under de senaste året. Det är viktigt att veta vilka faktiska 
situationer som organisationen behöver hantera om de nedskärningar som aviserats skulle 
genomföras. Den SWOT analys som genomförts svarar inte riktigt på dessa frågor utan det är en
blandning av ekonomi, patientsäkerhet, kompetensförsörjning och förslag på 
verksamhetsutveckling i närtid och mer visionärt vilket gör det mycket svårt att tolka vad som 
är positivt och negativt i detta arbete.

Patientsäkerhet betraktas allmänt som det viktigaste 
kvalitetsområdet i hälso- och sjukvården. Bristande 
patientsäkerhet orsakar vårdskador, vilket medför både mänskligt 
lidande och betydande kostnader för samhället. Hög 
patientsäkerhet är ett grundläggande krav enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763), HSL. Hög patientsäkerhet är 
dessutom en viktig förutsättning för att upprätthålla allmänhetens 
förtroende för hälso- och sjukvården. 

Socialstyrelsen: Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2014 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19417/2014-4-7.pdf
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2 Specifika kommentarer
De punkter som förs fram i analysen är viktiga och bör diskuteras och nyanseras 
ytterligare. Här kommer ett urval av kommentarer på specifika punkter som förs fram.

2.1 Styrkor

2.1.1 Traumavård. 

Svensk förening för traumatologi har tagit fram ett expertutlåtande hur de vill se 
traumaomhändertagande. Där finns tre nivåer beskrivna. Prehospital vård, Kirurgiskt 
Akutsjukhus(KAS) och Traumacenter(TC). Traumacenter kräver neurokirurgi och 
thoraxkirurgi. Enbart Umeå uppfyller dessa krav i Norrland. Kirurgiskt akutsjukhus är ett 
sjukhus dit patienten förs för initial stabilisering för senare transport till ett TC för definitiv 
vård. Den kompetens som behövs vid ett KAS  finns noggrant beskriven i dokumentet och 
uppfylls i nuläget av alla tre sjukhus i länet även om det finns förbättringsområden speciellt när 
det gäller bakjoursstöd och dokumentation. 

http://www.swetrau.se/wp-content/uploads/2015/08/Traumauppdraget-SoS-Projektgrupp-
hosptal-del_slutver12_8ER.pdf

Socialstyrelsen har i dagarna släppt ett dokument som handlar om Allvarlig händelse. 
Bakgrunden är Utöya-katastrofen som föranledde en översyn kring Sveriges möjligheter att 
hantera liknande situationer inom vår organisation. Där noteras på samma sätt som ovanstående 
dokument att det finns tre nivåer, de kallas för Pre-hospital vård, Traumaenhet och 
Traumacenter och är tydligt definierade i dokumentet. På samma sätt som tidigare uppfyller alla
tre sjukhusen de grundläggande kraven på att vara Traumaenheter, men inget sjukhus uppfyller 
kraven för Traumacenter.

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19952/2015-11-5.pdf

När det står i SWOT analysen att det ”måste flyttas till Sundsvall för att få en idag acceptabel 
nivå på omhändertagandet” är det inte klarlagt med vilken statistik man gör detta uttalandet. 
Traumaomhändertagandet i Sollefteå är att samtliga traumapatienter hanteras och stabiliseras på
akutmottagningen och vårdas inom den egna organisationen. Endast ett fåtal skickas vidare till 
andra enheter och dessa enheter är då Traumacentrum, antingen NUS för thorax/neurokirurgi 
eller Uppsala för brännskadepatienter. På samma sätt hanteras trauma i Örnsköldsvik. 

Det är sannolikt sant att det inte finns tillräckligt underlag i Västernorrland för att hantera alla 
former av slutgiltigt omhändertagandet av trauma. Enligt ovan finns den kompetensen i 
NUS/Uppsala, inte inom LVN. Stabiliserande åtgärder kan och bör mycket väl finnas på 
samtliga sjukhus inom LVN.
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2.1.2 Logistik och kapacitet

Det är svårt att uttala sig om antalet vårdplatser och huruvida akutmottagningar i 
Sundsvall/Örnsköldsvik har kapacitet att hantera den ökade mängden patienter eftersom 
signalerna är att de är överlastade med arbete redan.

Tumörkirurgi och traumaomhändertagande hävdas ha låg kvalitet i Sollefteå helt utan 
faktaunderlag. Minskning av kostnader för kirurgiska stafettläkare i Sollefteå hävdas ge 
betydande effekt på ekonomin. Dessa två typer av uttalanden bör baseras på tydliga fakta. 

Om Sundsvall inte har kapacitet att hantera sina nuvarande patienter finns det kanske motiv att 
skicka patienter till Sollefteå snarare än att ta patienterna därifrån. Det finns trots allt kompetent 
personal där i nuläget som skulle kunna avlasta organisationen både inom kirurgi och ortopedi.

Det är helt rätt att ambulansen ska ha stabilt ”bakre stöd”. Vid mindre olyckor ska bakjouren vid
det lokala sjukhuset vara det stödet. AT läkare skall sannolikt inte ha det ansvaret, men det är en
logistikfråga mer än något annat.

2.1.3 Omvärld

”Demografi: Obekvämt för befolkningen men inte på något sätt orimligt. Redan idag har 
patienter längre resor enbart inom Medelpad. Omvärlden: Förändringen är vad gäller struktur i 
länet av mindre grad än vad som gjorts i flera andra län.”

Uttalandet är något lösryckt och otydligt vad som avses. Det är också oklart varför detta är listat
under Styrkor. 

Ett av de märkligaste uttalandet i hela SWOT-analysen är dock:

”En styrka och möjlighet för landstinget är vår förbättringspotential! Många landsting har redan 
gjort hela eller delar av den resa som vi behöver göra nu, så vi bör ha goda möjligheter.”

Tolkningen av detta måste bli att LVN alltså är en dåligt skött organisation som kan bli 
betydligt bättre, vilket är ett märkligt uttalande i en analys av den här typen. 

Inget annat landsting som har genomfört de förändringar som nu föreslås går betydligt bättre 
ekonomiskt. 
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Dalarna: http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2015/10/Farre-AT-lakare-och-
vardplatser-nar-Dalarna-drar-ner-300-miljoner/

http://www.ltdalarna.se/Global/Om_landstinget/Ekonomi/Arsredovising/
%C3%85R2014_LF.pdf

Norrbotten: http://www.nll.se/publika/lg/kom/
%C3%85rsredovisning_NLL_2014_150313.pdf

LVN måste kunna bättre, de sätt dessa landsting använt för att nå ekonomi i balans har inte visat
sig vara en bra väg framåt. ÅLF anser att det finns en helt annan läxa att lära av dessa landsting.

2.2 Svagheter

Många bra och allvarliga svagheter är listade. 

ÅLF vill tydligt påpeka att enbart den lista med svagheter som presenteras bör göra att 
beslutande forum allvarligt bör överväga att inte gå vidare med den föreslagna lösningen.

Om det krävs en djupare analys av dessa svagheter kan ÅLF naturligtvis bidra med detta.

2.3 Möjligheter

Det föreslås ett utökat samarbete med Svensk Luftambulans och det har föreslagits att LVN ska 
ha en egen ambulanshelikopter.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/dalarna/oklart-underlag-infor-helikopterbeslut

65 Mkr + 27 Mkr /år är det som rapporteras i detta underlag till helikopter i Dalarna. I dagsläget
med svag ekonomi kanske inte detta är den mest kostnadseffektiva metoden när det kostar en 
stor del av det LVN ska spara i Sollefteå.

De 150-200 pat med ICD som nämns är ganska få i en befolkning på 200 000. Det har också 
med verksamhetsutveckling att göra och är inte egentligen på något sätt kopplat till de aviserade
nedskärningarna. Centralisering av detta uppdrag minskar inte på något sätt arbetsinsatsen 
eftersom arbetet fortfarande måste göras. 

Behandling av refraktär angina pectoris är inte en akut behandlingsmetod och påverkar inte akut
omhändertagande eller patientsäkerhet.

När det gäller patienter med ryggmärgsskador är det möjligt att detta fåtal patienter bör få en 
god rehabilitering av specialiserad personal. Rehabiliteringsavdelningen i Härnösand hanterar 
väldigt många patienter med annan diagnostik däremot. Om de är underutnyttjade bör dessa 
resurser och kompetens användas i högre utsträckning. 
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Källa: Öppna jämförelser, 2014 del 2, sid 17

När det gäller den ibland ifrågasatta patientsäkerheten vid BB Sollefteå för att de inte har 
tillräckligt många förlossningar är denna tabell av intresse. Det som beskrivs här är 
okomplicerade förlossningar enligt en skala som kallas ”Robson”. Det som är viktigt är att 
lyckas man med en vaginal förlossning som förstföderska är sannolikheten att det kommer att 
lyckas en andra gång väldigt mycket större. Detta är alltså ett mått på patientsäkerhet eftersom 
en vaginal förlossning medför mindre risker än ett kejsarsnitt men i förlängningen också ett mått
på kostnadseffektivitet.

Robson-skalan:

http://www.skane.se/Public/SUS_extern/Utbildning/ST/Kvalitetsarbeten/DF5_Robson2.pdf

Det föreligger i det närmaste ett omvänt förhållande när det gäller förlossningsvård att de 
mindre enheterna har en lägre andel kejsarsnitt jämfört med de större.
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2.4 Hot

Kompetensbrist. Redan idag är bristen på kompetent personal ett stort problem inom LVN. Att 
lägga ned verksamhet och få personalflykt är en realitet. Detta kommer att resultera i en omöjlig
utbildningssituation för både AT och ST läkare.

Bristen på operationssalar är ett uttalat problem när LVN i dagsläget inte klarar av att operera 
egna patienter. Nedläggning och ej utnyttjande av våra nuvarande opererande resurser i 
Sollefteå skulle skada möjligheten ytterligare att leverera en god vård.

Patienter väljer inte LVN för öppenvård, men heller inte för slutenvård, dvs planerade 
operationer.

Utökad belastning på personal, risk för sämre arbetsmiljö i Sollefteå, Örnsköldsvik och 
Sundsvall. Alla tre orterna kommer att drabbas påtagligt av nedskärningarna.
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3 Avslutning och förbättringsförslag
I en svår situation försöker LVN att genomföra en analys av en komplicerad verksamhet. Vi har 
länge efterfrågat seriösa analyser och hoppas att LVN kan prestera en mer detaljerad analys 
avseende patientsäkerhet och akut omhändertagande. Givet en specialist från varje påverkad 
specialitet skulle vi snabbt kunna lista en rad med allvarliga tillstånd som behöver hanteras. 

Läs ett första utdrag som ÅLF gjorde 150929 under kapitlet ”Förenklad konsekvensanalys”: 
http://slf.se/Pages/82978/Ekonomi_i_balans_konsekvens_och_atgarder_v2.pdf

Det finns en rad med akuta situationer som kommer att vara hotade om verksamheten försvinner
och kompetensbrist kommer att bli en realitet. 

Ett förslag på vad som borde göras är:

• Ta fram en lista med akuta och urakuta tillstånd som behöver hanteras tillsammans med
statistik om hur ofta dessa hanteras på Sollefteå sjukhus. Bemöt varje situation med 
realistiska lösningar på hur man ska hantera dessa situationer i avsaknad av 
specialiserad vård under dygnets alla timmar. Beskriv konsekvenserna av varje givet 
tillstånd.

• Berätta vem som ska göra bedömningarna och vilken utbildning som ska krävas. 

• Berätta hur många ambulanser som behövs i nuläget, räkna på hur många patienter som 
behöver transporteras och hur lång tid en ambulans beräknas vara borta för en av dessa 
transporter. Dra sedan slutsats om hur många ambulanser som kan tänkas behövas för 
att kompensera för brist på lokala vårdmöjligheter.

• Räkna på hur mycket resurser som tas i anspråk av mottagande enhet. Hur många 
patienter hanterar Övik och Sundsvall? Hur många skulle de klara? Vilka patienter ska 
ligga i de extra vårdplatser som avses?

• Ta fram data på beläggningsstatistik över samtliga länets sjukhus. Analysera vilka 
patientsäkerhetsrisker det finns med en eventuell överbelastning av dessa enheter med 
felaktigt placerade patienter.

• Förankra allt ovan i ekonomiska termer för att kunna fatta ett korrekt beslut.

Detta skulle kunna verka som ett stort och tungt arbete, men en mycket stor del av detta skulle 
kunna göras på långt mindre än en veckas tid av en till två personer med möjlighet att intervjua 
medicinskt ansvariga läkare och övrig personal i organisationen. Mycket av informationen finns
redan tillgänglig i organisationen för den som vet hur frågorna ska ställas.

Kommentarer sammanställda av Lars Rocksén, lars@rocksen.se 070 – 27 97 444
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