
 

2016-02-15 

 

Ångermanlands läkarförening 

  

 Kommentarer ang beslutsunderlag  

Rehabiliteringsmedicin Härnösand 

Ångermanlands Läkarförening 2016 

Bo-Göran Widman, Ordförande, Överläkare Sollefteå 

Lars Rocksén, Vice-Ordf, ST-läkare Örnsköldsvik 

Leif Ehlin, Sekreterare, Överläkare Örnsköldsvik 

Bahar Nikaein, Kassör, Överläkare Sollefteå 

Henrik Salo, Ledamot, Överläkare Sollefteå 

Louice Larusson, Ledamot, Överläkare Sollefteå 

Andreas Koro, Ledamot, ST-läkare Örnsköldsvik 

Emma Björk, Ledamot, Överläkare Örnsköldsvik 

 

http://www.slf.se/angermanland 

Sveriges läkarförbund 

Box 5610, 114 86 Stockholm 

Telefon: 08-790 33 00 

E-post: info@slf.se 

 



 

2016-02-15 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ................................................................................................................ 3 

2. Kommentarer ang beslutsunderlag ........................................................................ 3 

2.1. Ekonomiska effekter ................................................................................ 3 

2.2. Patientsäkerhet ........................................................................................ 3 

2.3. Kompetensförsörjning .............................................................................. 4 

2.4. Utvecklingsmöjligheter ............................................................................. 4 

2.5. Lokaler och miljö ...................................................................................... 4 

2.6. Effekter för de olika patientgrupperna ...................................................... 4 

3. Sammanfattning .................................................................................................... 5 

4. Alternativt förslag ................................................................................................... 5 



 

Rehabiliteringsmedicin 

Härnösand  

3(5) 2016-02-15 

 

1. Inledning 

Ångermanlands Läkarförening har tagit del av underlaget till beslut gällande flytt av 

rehabiliteringsmedicin från Härnösand till avd 26B i Sundsvall. Vi har också tagit del av 

den tidigare genomförda konsekvensanalysen. Detta dokument innehåller 

kommentarer på beslutsunderlaget samt alternativa förslag angående verksamheten 

på avdelningen för rehabiliteringsmedicin i Härnösand. 

2. Kommentarer ang beslutsunderlag 

2.1. Ekonomiska effekter  

Reduktionen i personalkostnader är otydligt specificerat eftersom 5.75 tjänster planeras 

att flytta till avd 26B. Personalkostnaden för dessa tjänster kommer att kvarstå men 

övrig personal kommer även att erbjudas arbete på vakanta tjänster vilket innebär att 

kostnader enbart flyttas. Slutsatsen är att det inte blir någon kostnadsreduktion 

överhuvudtaget för LVN totalt. Resonemanget bakom att minska personal är också 

otydligt beskrivet. På vilket sätt ska en mindre personalgrupp leverera samma typ av 

vård i de nya lokalerna?  

När det gäller ryggmärgsskador är detta ett mindre antal patienter varje år och där 

saknas faktiska beslut på att centralisering kommer att genomföras. Även om detta 

beslut fattas kommer det enbart att påverka verksamheten marginellt eftersom det 

handlar om ett fåtal patienter per år. 

Driftskostnaderna kommer att minska men hyresavtalet löper till 181231, vilket innebär 

tre års hyra innan kostnadsreduktion. Övriga kostnader är lite klent beskrivna. Flertalet 

kostnader kommer ju att kvarstå(rtg, lab, läkemedel, sjukvårdsmaterial, kost, IT, 

telefoni) eftersom patienterna ska få fortsatt vård. Därför är det oklart vad besparingen 

består av.  

2.2. Patientsäkerhet 

En korrekt patientsäkerhetsanalys bör täcka vilka patientgrupper som avses och vilken 

påverkan förändringen får på dessa grupper. Det bör dessutom innehålla 

grundläggande fakta kring verksamheten. Hur många patienter är det som avses? Hur 

är beläggningsgraden på rehabiliteringsmedicin i Härnösand och avd 26 Sundsvall? 
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Hur är bemanningen? Hur ska eventuella identifierade risker hanteras? En naturlig del i 

att beskriva den typen av analys är också att redovisa vilka som deltagit i analysen.  

Ett utomordentligt verktyg för att genomföra riskanalyser är 

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/riskanalys-och-handelseanalys-analysmetoder-for-att-

oka-patientsakerheten.html  

2.3. Kompetensförsörjning  

Vad ÅLF saknar i beslutsunderlaget är en diskussion kring hur framtida 

kompetensförsörjning ska säkras. Beskrivningen är att ge ytterligare utbildning till den 

personal som väljer att flytta med verksamheten men det finns ingen diskussion kring 

eventuell förlust av personal. Den verksamhet som nu bedrivs framgångsrikt i 

Härnösand har en god bemanning av kompetent personal. Hur ska LVN säkerställa att 

den här förändringen inte innebär att kompetens försvinner från organisationen?  

2.4. Utvecklingsmöjligheter  

Konstruktiva idéer men som på inget sätt hindras om verksamheten stannar kvar i 

Härnösand.  

2.5. Lokaler och miljö  

Här står om anpassningar av rehablokaler och en verksamhetsutvecklare som ska 

integrera. Kostnader som är helt överflödiga om verksamheten stannar där den är.  

2.6. Effekter för de olika patientgrupperna 

När man listar vilka patientgrupper som ingår ser ÅLF gärna att man ger mer 

information, t.ex. hur många det handlar om och hur belastande de är för 

verksamheten. Den slutliga bedömningen att effekterna är goda är naturligtvis positiv 

men saknar helt bakgrund och är därför helt omöjlig att uttala sig om.  

 

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/riskanalys-och-handelseanalys-analysmetoder-for-att-oka-patientsakerheten.html
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/riskanalys-och-handelseanalys-analysmetoder-for-att-oka-patientsakerheten.html
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3. Sammanfattning  

De ekonomiska konsekvenserna innebär eventuellt en minskning av lokalhyra från 

2019 och framåt, men personalkostnaderna förflyttas från rehabiliteringsmedicin i 

Härnösand till Sundsvall och innebär ingen kostnadsreduktion. Anpassningar av 

verksamhet och lokaler kommer att innebära kostnader. Patientsäkerhetsanalysen 

lämnar många frågetecken, likaså kompetensförsörjningen vilket kan orsaka stora 

kostnadsökningar om beslut i denna fråga forceras.  

4. Alternativt förslag  

Grundproblematiken i LVN idag är att det totalt sett i organisationen saknas personal 

och framförallt specialkompetent personal. Den accelererande stafettproblematiken, 

vakansläget som ger stängda vårdplatser och kraftigt stigande sjukfrånvaro talar 

samtliga om en personalbrist. Dessa områden kostar flera hundra miljoner tillsammans 

och är tydligt de mest kostnadsdrivande problemen i organisationen. I en situation som 

domineras av personalbrist gäller det att använda all personal till sin största potential. 

En flytt av fungerande verksamhet som dessutom håller budget kan i nuläget inte vara 

kostnadseffektiv utan ger en överhängande risk att tappa ytterligare personal och 

kompetens från organisationen.  

Istället bör beläggningen på rehabiliteringsplatser i länet ses över. Utred därefter 

möjligheten att belägga eventuella vårdplatser med låg beläggningsgrad med patienter 

för att avlasta i det akuta flödet. Utöka dessutom antalet platser på 

rehabiliteringsmedicin i Härnösand i samråd med verksamheten där för att hantera 

patienter ursprungligen från Härnösand i avlastande syfte eller som ett steg i en 

vårdplaneringsprocess. Behandla dessa platser som observationsplatser eller 

omvårdnadsplatser. Analysera de trånga sektorerna i organisationen där patienter blir 

långliggare och låt rehabiliteringsmedicin i Härnösand avlasta dessa trånga sektorer. 

Patienter som avses kan vara medicinskt färdigbehandlade och därför stabila patienter 

som behöver ytterligare omvårdnad innan det är möjligt att skriva ut från slutenvården. 

Dokumentet sammanställt av 

Lars Rocksén, ST läkare Anestesi och intensivvård 

lars@rocksen.se 
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