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1  Inledning 

Ångermanlands Läkarförening(ÅLF) har under det senaste året engagerat sig i 
debatten kring de ekonomiska problemen hos Landstinget Västernorrland(LVN). 
ÅLF presenterade under oktober 2015 en rapport(1) med en tolkning av den 
ekonomiska situationen som bekräftas av en summerande rapport(2) och 
slutligen av Landstinget Västernorrlands Årsredovisning 2015(3).  

De prognoser vi talat om har i samtliga fall blivit sanning. Landstinget 
Västernorrland har det senaste året fått ökade sjukskrivningar och sämre 
tillgänglighet till vård samt personal som drivs på flykt av en icke fungerande 
ledningsstruktur och organisation. Vår prognos innefattade också kraftigt ökade 
kostnader för inhyrd personal, ökade kostnader för transporter över länet samt 
kraftigt ökade kostnader för riks- och regionvård. 

Det har gått ett år sedan Landstingsledningen införde länskliniker och 
presenterade den prognos om ekonomisk katastrof som startade processen 
med det massiva nedskärningsförslag som skapat den situation vi har idag. 

Det här dokumentet beskriver dels det första halvårets resultat med avseende 
på tidigare identifierade högkostnadsområden samt diskussion om de 
föreslagna nedskärningarna. 

2  Historik 

Det senaste året har präglats av en mycket intensiv turbulens kring de 
ekonomiska frågorna om hur verksamheten ska bedrivas.  

Tre stora rapporter har präglat debatten, Träning ger färdighet av Måns 
Rosén(4), Traumavård vid allvarlig händelse(5) och Effektiv Vård(6) av Göran 
Stiernstedt.  

När det gäller den första rapporten(3) handlar den om vård som inte ges inom 
ramen för Landstinget Västernorrland. Det handlar om verksamhet som i vissa 
fall inte utförs inom ramen för Norrlands Universitetssjukhus(NUS) utan är 
lokaliserat till andra sjukhus i Sverige. Ska man dra någon slutsats av den 
rapporten är det att vissa ingrepp bör centraliseras till NUS eller andra sjukhus 
utanför LVN. Den andra rapporten(4) handlar om katastrofhändelser i 
storleksordningen Utøya och Estonia. Antal allvarliga händelser i Västernorrland 
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är försvinnande litet och det beskriver dessutom en situation där det är mycket 
viktigt med en distribuerad organisation i en katastrofsituation vilket absolut inte 
är ett argument för avveckling av traumaomhändertagande. Det är tydligt att 
dessa två rapporter handlar om patientgrupper och händelser som är mycket 
sällsynta i Landstinget Västernorrland och de har därför successivt tonats ned i 
debatten. 

Den sista rapporten som presenterades på uppdrag av regeringen visar med 
tydlighet hur Sverige är ett land med stor tyngd på sjukhusvård och att det finns 
stora effektiviseringsvinster på att öka samarbetet mellan kommun och 
landsting. Rapporten kommer att kommenteras i detalj nedan eftersom det är 
en rapport som i stor utsträckning beskriver situationen i Landstinget 
Västernorrland. 

En annan händelse som präglat debatten är regionbildningen där Sveriges 21 
landsting föreslås inordnas i 6 stora regioner där de fyra nordliga länen, 
Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten föreslås bli en region 
2019 med Umeå som Universitetssjukhus. Detta faktum gör att processen att 
genomföra de föreslagna strukturförändringarna forceras på ett sätt som är 
skadligt för både personal och patienter. 
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3 Resultat 
 

3.1 Stafettkostnader 

Stafettkostnader är tungt belastande för samtliga landsting. Fenomenet belastar 
även storstadsregionerna men ute i landet är situationen galopperande. Det 
finns ingen absolut brist på utbildad personal. Nationellt finns det tvärtom fler 
läkare och fler sköterskor än det någonsin funnits. Samtliga landsting är 
däremot drabbade av en situation där de inte har möjlighet att attrahera 
personal utan förlorar successivt allt fler till andra arbetsgivare. Speciellt 
drabbade är personal med lång utbildning, specialistläkare och 
specialistsjuksköterskor. Landstingen har misslyckats att vara attraktiva 
arbetsgivare och lyckas inte behålla sin personal. Detta resulterar i att 
kostnaderna för inhyrd personal, sk stafetter stiger i en alarmerande takt. 
Socialstyrelsens Nationella planeringsstöd(7) diskuterar detta i detalj. 

Resultatet för 2015 visar sig vara långt mer allvarligt än ÅLF förutspådde och 
det har dessvärre accelererat ännu mer under första halvåret 2016. 

 

Data hämtat från LVNs redovisningssystem 2016-07-27. 

Det är tydligt att problemet eskalerat under första halvåret. Framförallt har 
kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor fullkomligt exploderat och det första 
halvårets kostnader har redan överstigit hela förra årets resultat. 
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Även kostnaderna för inhyrda läkare har ökat radikalt och om samma 
kostnadsutveckling sker under andra halvåret kommer prognosen att vara 330 
Mkr under hela 2016. Detta är naturligtvis en katastrofalt hög siffra, speciellt 
med tanke på att Landstinget Västernorrland har pekat ut detta som ett 
problemområde under de senaste fem åren och den här utvecklingen måste 
ses som ett totalt misslyckande för organisationen. 

Anledningen till att Landstinget Västernorrland är drabbat på det här sättet är en 
misslyckad personalpolitik där utbildning av egna specialistkompetenta läkare 
och sjuksköterskor har eftersatts i kombination med att man inte har lyckats 
behålla de färdigutbildade specialisterna utan de tappas till andra arbetsgivare. 

Landstinget Västernorrland försök att nyrekrytera redan färdiga specialister med 
lång erfarenhet av sjukvård är berömvärt men att basera hela sin bemanning på 
dessa rekryteringar är inte möjligt.  

En framkomlig väg för att lösa kompetensförsörjning och få en stabil 
organisation är att rekrytera personer under utbildning och därefter ge möjlighet 
att utvecklas inom den egna organisationen. Det ger engagerade och 
involverade medarbetare med lokal förankring. Det kräver en god 
utbildningsmiljö och möjlighet för de nyrekryterade att få utvecklas i en stabil 
organisation som stöttar dem med nära handledning. 

Ett närvarande ledarskap i närmare samarbete med fackliga 
organisationer är nödvändigt för att skapa en arbetsmiljö som gör 
Landstinget Västernorrland till en attraktiv arbetsgivare. 
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3.2 Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron under 2016 har fortsatt att växa och visar ingen vikande trend 
och har nu passerat 8%. Det är en mycket skrämmande utveckling som 
organisationen måste hitta en lösning för omgående. 

 

 

Presentationsmaterial från Lokalt Personal och ArbetsmiljöRåd(LPAR) 160504. 

Situationen är nära att eskalera utom kontroll och det krävs kraftiga åtgärder för 
att vända detta. Den analys som Landstinget Västernorrland lyckas inte 
presentera de brister som finns i arbetsmiljön på ett tillfredställande sätt. 

Ångermanlands Läkarförening vidhåller att två huvudorsaker för ökade 
sjukskrivningstal kvarstår, nämligen muskuloskeletala besvär av alltför tunga 
arbetsuppgifter och stressrelaterade problem på grund av en underbemannad 
personalstab där introduktion och utbildning nedprioriteras.  
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Generationsskiftet som blev effekten av Mantecs neddragna personalstyrkor 
gör att det finns personal som arbetat under mycket tunga förhållanden under 
lång tid. Denna del av personalen har hög risk för utslitningssymptom som 
bidrar till ökade sjukskrivningstal. 

Den underbemanning som råder i stora delar av organisationen har gjort att 
introduktionsprogram blir nedprioriterade och ung personal får ett tungt ansvar 
tidigt i karriären vilket bidrar till en stressad arbetsmiljö som är oacceptabel. 
Överbeläggningssituationen i Landstinget Västernorrland är ett stort problem 
och som ny medarbetare är det ett mycket stort ansvar att ta hand om en 
organisation som är alltför tungt belastad. 

 

Presentationsmaterial från Lokalt Personal och ArbetsmiljöRåd(LPAR) 160504 

Sjuklönekostnaden kommer under 2016 att uppgå till 18,2 Mkr men det är bara 
en bråkdel av kostnaden för att ha mer än 8% av personalen sjukskriven. Den 
stora kostnaden som inte är beräknad består av bortfallen och neddragen 
verksamhet, ökad belastning på andra delar av organisationen och akuta 
bemanningsåtgärder med inhyrd personal och akutrekryterade ersättare.  
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3.3  Överbeläggningar 

Överbeläggningssituationen har varit oförändrat dålig. De avdelningar som 
tidigare stängts på grund av underbemanning har inte öppnats. 

Landstinget Västernorrland har inte rapporterat sin data till SKL och det går 
därför inte att presentera data.  

Det finns inga indikationer på att situationen förbättrats sedan tidigare rapporter. 

3.4  Riks- och regionvård 

Riks- och regionvården har fortsatt vara ett stort problemområde. Regionvården 
är som tidigare vård som bedrivs inom de fyra nordliga landstingen, Jämtland, 
Västerbotten och Norrbotten. Riksavtal är vård på annan plats. 

Ett stort problem med Landstinget Västernorrlands verksamhet i den nuvarande 
utformningen är att vårdplatserna inte räcker till för att ge den vård som krävs till 
medborgarna i länet. Det har i viss mån avhjälpts med polikliniska operationer 
där patienterna skickas hem direkt efter operation i allt större utsträckning och 
genom ett kreativt användande av patienthotell som avlastning för 
vårdavdelningsplatser. Problemet kvarstår med en stor andel av operationer 
som stryks på grund av att det saknas vårdplatser. 

 

Data från LVNs redovisningssystem, uthämtat 160814 (Notera att data gäller 
2016 jan-juli) 
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Riks- och regionvården för opererande specialiteter visar under det första 
halvåret alarmerande höga siffror. Det kompenseras till viss del av att 
regionvården inte kostat lika mycket som budgeterat. 

 

Vård köpt enligt riksavtal Data från LVNs redovisningssystem, uthämtat 160814 
(Notera att data gäller 2016 jan-juli) 

Notera också att kst ”31 Lvh Specialistvården” har en årsbudget för 38,8 Mkr 
som tidigare inte funnits. Det ska motsvara akutvård på riksavtal, när 
medborgare skadar sig eller behöver akut vård i andra platser i landet än 
Västernorrland. 

Kostnaderna för Riksvård för opererande specialiteter(gyn, ort, kir) uppgår 
under jan-juli till 54 Mkr vilket är 19 Mkr över budget. Prognosen på hela året 
om samma tempo upprätthålls är 92 Mkr vilket ska jämföras med 2014 års 
slutresultat 44 Mkr  2015 års slutresultat på 59,7 Mkr och 2016 års budget på 
58 Mkr.  

Prognosen för opererande specialiteter 2016 är alltså en kostnadsökning 
på 32 Mkr eller 54% vilket till viss del döljs av en kraftigt ökad budget. 
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4 Organisation och ledning 

De slutsatser som vi gång på gång presenterat har besannats och förvärrats. 
Den organisation med länskliniker som lanserades under september -15 har 
distanserat ledningen från personalen och den kraftiga turbulens som 
landstingsledningen orsakade genom att presentera en åtgärdsplan helt utan 
adekvat analys och faktaunderlag har orsakat stor skada i verksamheten.  

Vi står inför en fortsatt krissituation med en successivt försämrad arbetsmiljö 
där en djup spricka finns mellan delar av organisationen och en stor misstro 
sprids för den ledningsstruktur som används. Förtroendekrisen är mycket 
allvarlig och behöver adresseras för att kunna vända på den nuvarande 
situationen. 

4.1 Sammanhållet vårdområde 

På andra platser i landet (8), (9) har ett närmare samarbete tagits mellan 
kommun och landsting med målet att skapa en organisation som bättre löser 
patientflödet för våra vanligaste patienter. Flera rapporter (6), (10), (11) har 
pekat ut svagheten i den nuvarande organisationen som är inriktad på de 
patienter som besöker oss vid enstaka tillfällen när en huvuddel av kostnaderna 
skapas av kända patienter som behöver upprepad hjälp.  

Våra kroniskt sjuka och äldre patienter slussas nu runt i en organisation som 
inte lyckas möta deras behov i form av kontinuitet och ofta är även 
patientsäkerheten hotad på grund av allt för många överlämningar mellan 
överbelastade enheter.  

Ett sammanhållet vårdområde med en lokal ledning som med budgetansvar och 
beslutsmandat kan utföra vården är effektivare och har större möjlighet att möta 
de arbetsmiljöutmaningar som Landstinget Västernorrland står inför. Den 
formen av organisation har möjlighet att arbeta med personalförsörjning och 
med ökad samordning och användning av moderna kommunikationshjälpmedel 
är vården patientsäker och håller hög kvalitet. (12) 

För att detta ska vara en möjlighet är det nödvändigt att se till de kompetenser 
som behövs för att bedriva en verksamhet. Fullt utbyggd är vårdkedjan ett 
komplext samarbete mellan olika kompetenser som behövs för att möta varje 
patients behov. Därför är det viktigt att denna organisation ges möjlighet att 
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själv bedöma i vilken utsträckning verksamhet av olika typ ska erbjudas inom 
ramen för ett sammanhållet vårdområde. 

Ett extensivt arbete har också genomförts vid Göteborgs Universitet (13), (14) 
för att systematisera arbetet med personcentrerad vård vilket individualiserar 
den vård som ges för varje patient i varje patientmöte. Det är en tydlig väg 
framåt genom att möta varje patients behov och inkludera patienten i arbetet.  

Ett sammanhållet vårdområde som arbetar med personcentrerad vård har 
större möjlighet att möta framtidens utmaningar.  
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5 Summering 

Ångermanlands Läkarförening följer den nuvarande politiska debatten och 
beklagar djupt den försämring av arbetsmiljö som skett under de senaste åren 
med kraftigt stegrade kostnader som resultat. Patientsäkerheten är allvarligt 
hotad på överbelagda sjukhus, överbelastad transportverksamhet och på grund 
av behandlingar som blir försenade. 

En av huvudorsakerna till de problem vi ser idag med bristande arbetsmiljö med 
ökade sjukskrivningar och ökade stafettkostnader till följd är 
länsklinikorganisationen. Den är baserad på ett centraliserat styre som splittrar 
upp de mindre enheterna i små delar där konsekvenserna av beslut i en klinik 
får på en närliggande klinik blir helt ignorerade. Detta kombineras med ett helt 
frånvarande ledarskap och brist på förståelse för den egna verksamheten i de 
olika delarna av länet.  

Landstinget Västernorrland har mätbart sämre arbetsmiljö och produktion än år 
2012 innan vårdområden infördes. 

De förslag till beslut som finns i åtgärdsplanen är baserade på kortsiktiga 
analyser och misslyckas fullständigt med att ge en helhetsbild på problemet 
Individuella förslag utarbetas av varje del av organisationen men de förslag som 
ges tar inte övriga delar av organisation i beaktande och många frågor kvarstår.  

Sommaren 2016 är ännu inte över och har ännu inte analyserats Det sannolika 
är att ledningen konstaterar att patientsäkerheten aldrig var hotad trots att 
verksamheten nås av upprepade rapporter där patienters liv och hälsa blivit 
hotade på grund av försenade transporter och försämrad tillgång till akut vård. 

ÅLF ser fram mot att diskutera de verkliga problemområden som finns i 
verksamheten för att på ett konstruktivt sätt verka för en sund ekonomi. 

Prognosen för 2016 är att följande områden kommer att kraftigt överskjuta sin 
budget.  

Stafettkostnader: 330 Mkr, 137 Mkr över budget 

Riksvård: 210 Mkr, 30 Mkr över budget 

Sjukfrånvaro : Enbart sjuklönekostnaden 18,2 Mkr  
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Dessa problem överskuggar alla de besparingsförslag som presenteras av 
landstingsledningen och de kommer att accelerera om nuvarande organisation 
och förslag till beslut kvarstår. 

Därför kräver Ångermanlands Läkarförening: 

- Landstinget Västernorrland bör avskaffa länsklinikorganisationen som orsakar 
stor skada i en sedan tidigare sargad organisation 

- Landstinget Västernorrland behöver arbeta med stafettkostnaderna genom att 
rekrytera fast bemanning till vakanta tjänster på sina enheter.  

- Landstinget Västernorrland behöver arbeta med överbeläggningssituationen 
för att ha möjlighet att minska den höga kostnaden för patienter som skickas 
bort från organisationen  

- Landstinget Västernorrland behöver arbeta med sjukfrånvaro genom att ge 
personalen en acceptabel arbetsmiljö vilket inkluderar tid till introduktion och 
handledning samt möjlighet till återhämtning efter arbetspass 
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