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I inriktningsbeslutet föreslås den akuta kirurgin stängas men man behåller en elektiv kirurgisk 

enhet med bakjour dygnet runt alla 7 dagar i veckan. Man vill avveckla kirurgprimärjouren vars 

uppgifter skall överföras till akutläkare med anställning i länskliniken akut/ambulans. Sannolikt 

överförs att antal vårdplatser för akuta patienter till Sundsvall. Man föreslår en minskning av 

budgeterade läkartjänster i Örnsköldsvik vilka i praktiken inte varit tillsatta på många år. 

Sollefteå: Här föreslås att den akuta kirurgin skall stängas och att man behåller elektiv kirurgi 5 

dagar i veckan och utnyttjar eventuellt lediga ortopedplatser och dagkirurgi samt 

specialistmottagning för kirurg och urologiska patienter. Vidare minskning av antalet 

överläkartjänster från 6 till 3.  

 

Traumatologi 

Den fördel som Sundsvall har gentemot Örnsköldsvik och Sollefteå är att man har möjlighet att 

ta emot fler skadade. Men i praktiken är det sällan ett problem då olyckor med många svårt 

skadade är extremt ovanligt. Samtidigt kan man utlösa katastroflarm och snabbt få in 

förstärkning av personal. Ett billigt och effektivt sätt att säkerställa bemanning. Vid trauma är 

det viktigt med kirurg ortoped narkosläkare samt operationslag. Detta gör att man klarar de 

flesta trauman. Vid brännskador skickas patienten till Uppsala och vid hjärnskador till 

neurokirurg i Umeå. Så gör man även i Sundsvall. Vid stora blödningar kan patienten 

stabiliseras och skickas vidare till NUS. Att Sundsvall har en öronjour och kärlkirurg är givetvis 

bra men inte på något sätt avgörande. Att denna skillnad skulle vara en anledning till att 

koncentrera traumavård till Sundsvall är knappast försvarbart. 

Sollefteå: Sommaren 2016 vecka 29 flyttades akut ortopedi till Örnsköldsvik vilket medför att 

ett traumaomhändertagande med kirurg, ortoped och narkosläkare ej längre är möjlig i Sollefteå. 

Med den föreslagna traumaorganisationen samt avstånden som vi har i länet kommer vi att få 

några dödsfall per år som vi hade kunnat klara om vi hade haft traumaomhändertagande både i 

Örnsköldsvik och Sollefteå. 

 

KPP 

Besparingen uppges i Inriktningsbeslutet uppnå till 36.6 miljoner vilket närmast 

överensstämmer med underlag 2+ NUS som tidigare presenterats. I det förslaget så beräknar 

man att hälften av de som idag söker kirurgakuten åker till UMEÅ sjukhus. I underlaget 3017st. 

418 blir inlagda och 207 opereras akut. Vid beräkningen utgår man från KPP/ DRG (kostnad per 

patient / diagnos relaterad gruppering). Vad är då KPP?  Om man tänker sig en bilfabrik som 

producerar 100 bilar per år till en kostnad på 100 miljoner så blir kostnad per bil 1 miljon. Inom 

sjukvården är det inte lika lätt vilket beror på att det är flera verksamheter som delar på vissa 

kostnader. Kirurgin är bara en av flera kliniker som delar på kostnader för administration, 

röntgen, kem.lab, lokaler mm. Dessa kostnader fördelas enligt landstingets ekonom efter 

”fördelningsnycklar”. Däremot så är dessa nycklar INTE lika mellan sjukhusen. Det betyder att 

kirurgin i Örnsköldsvik kanske betalar mer än i Sundsvall för gemensamma kostnader inom 

sjukhuset. Detta faktum har uppdagats vid flera tillfällen inom sjukhuset. Det har tex visat sig 
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att hjärtsviktpatienternas vård är extremt dyr i Örnsköldsvik vilket när man tittar på det beror på 

att ”fördelningsnyckeln” lägger stor kostnad för administration på hjärtmottagningen. Varför det 

är så vet inte den ekonom som är kontaktperson för just KPP. Det är sannolikt en fördelning 

som legat kvar sedan tidernas begynnelse och spelade kanske ingen roll då eftersom begrepp 

som KPP/DRG inte användes.  Vi har försökt att få ut dessa fördelningsnycklar men det är 

enligt landstingets ekonom ett enormt arbete. Detta betyder ju att underlaget blir tveksamt.  

Om nu underlaget vore  korrekt så är det ju lättare att räkna på om det vore en bilfabrik för då 

flyttar man hela produktionen och lägger ner den dyrare fabriken. I förslaget om flytt av akut 

kirurgi så läggs ju ingenting ner utan alla kostnader blir kvar i Örnsköldsvik eller flyttas till en 

annan klinik.  

Det är ju även så att man i Örnsköldsvik nyligen byggt en ny akutmottagning vilket kan bidra 

till ökade lokalkostnader. Sundsvall bygger nu en ny operationsavdelning. Sannolikt stiger 

kostnaderna för kirurgin i Sundsvall när man räknar med den högre lokalkostnaden. 

Om nu kostnaderna KPP/ DRG efter noggrann granskning skiljer sig mellan sjukhus så är det 

rimligt att man analyserar varför det är så. Det är ju ingen naturlag att vissa ingrepp är billigare i 

Medelpad än i Ångermanland eller tvärtom. Kan man överföra metoder eller 

organisationsfördelar från den billigare och därmed uppnå samma KPP/DRG kan det ju vara att 

föredra då det sparar resekostnader som inte är obetydliga. 

Det är för oss i ÅLF en självklarhet att man med stor skepsis värderar just KPP/ DRG då vi vet 

att diagnossättningen på kliniker kan variera. På medicinkliniken i Örnsköldsvik blev detta 

tydligt när vi anställde sekreterare som var specialutbildade i diagnoskodning. De granskade 

journaler och fyllde i koder för bidiagnoser som höjde DRG värdet betydligt. Plötsligt hade vi 

höjt vår produkton betydligt. Det kunde vara patienter med hjärtinfarkt där man tillförde koder 

för diabetes och hypertoni vilket i DRG ger en högre poäng för dessa komplicerande faktorer. 

Även om dessa grundsjukdomar haft obetydlig påverkan på vårdtiden så ger de en högre DRG 

poäng. Man måste därför tolka DRG poäng medveten om detta faktum. 

Om man då tittar på vardenisiffror.se så får man fram aktuella siffror för kostnad per producerad 

DRG poäng.  

Kostnad per producerad DRG-poäng  Örnsköldsvik Sundsvall Sollefteå 

 Andra operationer på bäcken, höft & lårben ej protes 29 548 44 433 35 844

 Arytmi & överledningsstörningar kostar i  51 963 54 401 52 922

 Bröstsmärtor, ej kärlkramp  50 981  60 570 50 112 

 KOL  48 926 50 904 37 174

 Medicinska ryggsjukdomar 45 157 52 493 47 870 

 Primära ledproteser i höft 38 504 52 976 51 046 

 Stroke 42 536 50 353  50953 

Om man nu ska flytta patientgrupper efter KPP/DRG så måste vi ju flytta dessa patientgrupper 

till det billigare sjukhuset. Det skulle ju ge ännu större besparing. Nu tror ÅLF inte på att 

siffrorna stämmer helt. Det kan i många fall finnas förklaringar till dessa skillnader. Kanske 

kodar man lite olika mellan sjukhusen eller så är det fördelningsnycklarna för gemensamma 
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kostnader som varierar. En ytterligare faktor är åldersfördelningen som i hög utsträckning 

påverkar vårdtiden. Sollefteå tillhör det sjukhus som har högst medelålder på sina patienter Inte 

bara medelåldern är hög utan även fördelningen i åldersgrupper visar en tydlig skillnad mot 

Sundsvall. Den totala kostnaden per producerad DRG poäng skiljer ju marginellt mellan 

sjukhusen vilket ändå tyder på att fördelningsnycklarna spelar en betydande roll. 

 

Sollefteå: Enligt ovanstående resonemang har efter att akutortopedin flyttade den gemensamma 

kostnaden enligt fördelningsnyckeln ökat för all kvarvarande verksamhet som skall då sprida 

dessa kostnader på kvarvarande enheter i Sollefteå. 

 

Primärjouren 

Förslaget innebär att kirurg primärjouren avvecklas och att akutläkare anställs på 

akutmottagningen. Idag har kirurgen en gemensam jour med ortopeden med AT och ST läkare. 

Akutläkarna som idag inte finns ska då rekryteras och anställas. Det ska vara legitimerade 

läkare enligt förslaget. Dessa kostar ca 10 000 kr/tjänst mer per månad än en AT läkare som 

idag till störst del sköter primärjouren. Sedan måste ju dessa akutläkare utbildas vidare och 

slutar som specialister och överläkare. Då har vi en jourlinje som kostar dubbelt så mycket som 

dagens jourlinje. Det behövs 7 st läkare för att täcka en jourlinje (ambulanschefens beräkning). 

Dessa 7 läkare måste ju även de utbildas och kommer sannolikt att tjänstgöra 12-24 månader på 

annan ort vilket gör att antalet tjänster stiger ytterligare under utbildningstiden.  

Att ha legitimerad läkare på akuten i stället för AT kostar 1.7 miljoner extra per år. 

Att ha specialistläkare på akuten i stället för AT kostar 5.9 miljoner extra per år. 

Att bemanna med stafettläkare i stället för AT kostar grovt uppskattat ca 6-10 milj extra per år. 

Beroende på kostnad för stafetten. 

Sollefteå: I Sollefteå har man, efter sommarstängningen när det blev uppenbart att man ej kunde 

fortsätta att utbilda AT-läkare i akutkirurgi utan att ha dessa patienter tillgängliga, anställt 

stafettläkare som är legitimerad läkare med 2 års arbete efter legitimationen men som 

fortfarande är under utbildning. Dessa har en bakjour i kirurgi 12 mil bort och en bakjour i 

ortopedi 10 mil bort som kan ge råd på telefon men ej hjälpa dem fysiskt att undersöka patienter 

och bedöma på plats och i och med detta initiera rätt utredning och behandling redan när våra 

patienter söker på akutmottagningen. Trots att dessa är utbildningsdoktorer så saknar de 

handledning på plats. Man har redan sett försenade diagnoser, utredningar och behandlingar 

pga. detta. Det är även smått humoristiskt och faktiskt oförskämt mot alla tidigare bakjourer när 

man då kallar detta för nivåhöjning. Tidigare hade man AT-läkare samt specialistkompetent 

bakjour med många års erfarenhet som kunde undersöka, initiera utredning direkt och även 

behandling när AT som primärjour var osäker. Idag transporteras patienter i onödan när 

akutläkaren är osäker bara för att träffa en specialist eftersom akutläkaren är utan handledning 

på plats om han ej kan undersöka ex. vis en bukpatient eller en patient med ligamentskada i en 

led och avgöra om patienten har en akut bukåkomma eller om ligamentet är av eller inte. 
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Dessutom har dessa stafetter själva, som fortfarande är utbildningsdoktorer spontant efterlyst 

bakjourer på plats. Kostnaden  för dessa stafetter bekostas nu av enheten akutmottagning och 

ambulans.    

 

Kirurgbakjouren 

Kirurgbakjouren i Örnsköldsvik blir kvar med beredskapsersättning A precis som tidigare. 

Sannolikt blir störningsfrekvensen mindre för bakjouren i Örnsköldsvik då akuta kirurgfrågor 

omfördelas till kirurgjouren i Sundsvall. Omfördelning av jourkomp till Sundsvall men totalt 

sett samma kostnad. 

 

Operationslag, röntgen,  kem.lab. och övrig administration 

Operationslaget blir kvar då man fortsatt har akut ortopedi samt förlossningsvård. Ingen 

besparing. Röntgen och kem.lab. samt lokaler och administrativa tjänster blir kvar. Ingen 

besparing. Det betyder att samtliga kostnader i KPP beräkningen finns kvar i Örnsköldsvik. 

Dessa fördelas då på övriga kliniker vilket ger till följd att allt annat blir dyrare sett till KPP. 

Om inte kirurgkliniken delar på kostnader för akut operationslag, Narkos, kem. lab. 

Akutmottagning, administration i Örnsköldsvik, mm så ökar KPP kostnaden t.ex. för 

förlossning och akut ortopedi.  

Sollefteå: I Sollefteå måste en bakjour finnas kvar i beredskap om man skall operera 

veckovårdspatienter. Även medicin utrycker att de behöver ha tillgång till kirurgbakjour i 

beredskap som kan komma och undersöka inlagda medicinpatienter så att de slipper 

transporteras i onödan med t ex hjärtsvikt på dåliga, långa vägar som dessutom kanske är isiga, 

helt i onödan vilket kan försämra deras medicinska tillstånd. Dessutom kräver en del medicinska 

patienter akut åtgärd när man inte får in en kateter på en patient som man har börjat vätska ur 

och kanske även blöder. Detta har man redan behövts till. På röntgen planerar man att ta bort 

röntgenläkare jourtid vilket gör att ett snabbt akut ultraljud innan en akutoperation ej kan utföras 

exempelvis på kärlavstängda testiklar och ej heller kunna opereras på bara misstanke vilket 

troligen leder till att unga barn och tonåringar kommer att förlora någon testikel som man tyvärr 

inte hinner rädda i tid pga. av denna nya organisationen. 

 

§19 förhandling 

Vid personalrådet 2016-12-08  informerades vi fackliga av Nina Fållbäck Svensson och Leif 

Israelsson om inriktningsbeslutet. Vi frågade Israelsson om de verkliga besparingarna enligt 

resonemanget ovan. Han kunde inte bemöta kritiken på någon punkt. Men menar att 

erfarenheten visar att antalet inläggningar minskar om man gör en organisation som föreslagits.  

Resekostnader 
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Däremot så tillkommer resor. I underlaget så ska 6000 patientbesök till kirurgakuten fördelas 

lika till Sundsvall samt till NUS. Kanske behöver inte samtliga åka ambulans men med all 

säkerhet de som idag blir inlagda vilket är 836 (2015). Ambulanskostnaden är enligt 

ländstingets ekonom 88 kr per kilometer. Men den extra kostnaden som krävs är enligt 

ambulanschefen en dagbil dvs 08.00–22.00. måndag till fredag. På helgen har han kapacitet att 

klara transporterna med befintlig bemanning. Vilket betyder 4 tjänster till. Han kommer även att 

behöva en ny ambulans som kan ta 2 patienter samtidigt. Han beräknar merkostnaden till 3.2 

miljoner. Då är tjänsterna samt driften av ambulansen inräknad. Sannolikt tillkommer ett större 

utnyttjande av de övriga bilarna än idag. 

Hemresa med taxi kostar 11 kr per km 

Från Sundsvall 11 kr/km x 153 km 1683 kr x 836/2 blir  0.7 milj 

Från Umeå 11 kr/km x 112km x 836/2 blir 0.51 milj. 

 

Det troliga är väl ändå att betydligt fler kommer att åka ambulans för bedömning av en utbildad 

kirurg. Kanske är det så att dubbelt så många måste transporteras till annat sjukhus för 

bedömning än de som blir inlagda och då dubbleras transportkostnaden och stannar på 6.4 

miljoner. Lägger man till hemresan i taxi så blir det 6.4 miljoner + 1.2 = 7.6 miljoner. 

Sollefteå: För Sollefteås del så finns det ju redan siffror på vad resandet kostar om man frågar 

efter dessa. Hittills har man dock ej velat visa detta annat än i interna sammanhang. Det man 

dock skall ha klart för sig att man måste fråga på flera ställen, dels ambulanskostnader men även 

kostnaden för de som rest med egen bil eller allmänna kommunikationsmedel. 

 

Kostnader i Umeå 

Enligt avtalet om regionvård i norrland så är akutbesök till läkare satt till 3297 kr. Detta är en 

fast kostnad och beräknas inte efter DRG. I Örnsköldsvik beräknas ju varje akutbesök kosta 

2666 kr. Knappast någon besparing. Det är ju troligt att flertalet patienter väljer att primärt söka 

akuten i Umeå.  

 

Budgeterade kostnader och verkliga kostnader 

I förslaget räknar Israelsson med dagens kostnader för stafettläkare i Örnsköldsvik med 7.3 

miljoner. Men sedan räknar han med en fast bemanning av 6 överläkare till ordinarie lön. 

Plötsligt finns inte stafettbehovet. Att ena gången räkna på utfallet och andra gången räkna på 

budget blir otroligt felvisande. 

Sollefteå: Här har man varit 3,25 Överläkare samt en ST som nu är färdig specialist samt en ST 

som hade kommit halvägs dvs. 2,5 år. Efter besked från länschefen att kirurgavdelningen skulle 
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stängas, att akutkirurgiska patienter skulle förflyttas, att trauma patienterna skulle flyttas samt 

att det ej fanns någon framtid i Sollefteå valde ST-läkare att sluta, men även en överläkare som 

hade tänkt arbeta kvar efter pension som nu gick i förtid. Detta reducerar antalet till idag 2,25 

Överläkare samt 1specialistläkare i kirurgi.    

 

Överläkartjänster 

Antalet budgeterade överläkare är 9st. Antalet specialistläkare 2st och antalet ST läkare 5st. 

I förslaget reduceras dessa till 6 överläkare utan jour men med beredskap A. Här förklarade Leif 

Israelsson att dessa läkare endast skulle ha beredskap och inte jour vilket kostar betydligt 

mindre. Nu har tyvärr Israelsson missuppfattat detta. Det vi kallar bakjour är enligt avtalet 

beredskap A. Det innebär beredskap i hemmet med möjlighet till omedelbar inställelse vid 

behov. Vid Jour så är man kvar på sjukhuset som våra primärjourer är idag. Det har aldrig 

förekommit en sådan ordning att överläkarna varit bundna till sjukhuset och på så vis kostat 

mera i jourersättning. Vi har idag Beredskap A och i förslaget gäller beredskap A. Idag har 

kirurgkliniken i Örnsköldsvik 3 st överläkare och 4 st ST läkare varav 3 har kommit halvvägs. 

Det betyder att om 2.5 år har vi god bemanning. Det är även 2 st ST läkare på väg att anställas. 

Sollefteå: I Sollefteå är man bakjour i beredskapsgrad A. Idag för både Gyn och förlossning 

men även för inneliggande medicinpatienter där medicinläkare behöver konsultera och få hjälp 

att behandla. 

 

Effekter på kompetensförsörjning 

Rekryteringsbasen för läkare i Örnsköldsvik både för slutenvård och primärvård är AT läkare. 

Utan akut kirurgi går det inte att slutföra en hel AT placering vid Örnsköldsviks sjukhus vilket 

skulle göra attraktionen att göra tjänstgöring skulle minska radikalt. Det är tydligt att detta redan 

sker i Sollefteå som nu inte kan bemanna sina AT tjänster efter stängningen av akut kirurgi och 

akut ortopedi. Detta påverkar på längre sikt möjligheten att rekrytera läkare till en hel rad 

specialiteter. Möjligheten att utbilda kirurger, ortopeder och narkosläkare vid verksamheten i 

Örnsköldsvik kommer att begränsas ytterligare då traumaverksamheten flyttas vilket gör att 

kompetensförsörjningen på sikt är hotad. 

Sollefteå: V.g. se ovan. Idag kan Sollefteå ej bemanna alla AT tjänster eftersom man önskar 

sammanhållet AT-block till ort så att man slipper flytta under AT. Detta kommer klart att 

påverka rekryteringen och utbildningen av de specialister som man politiskt vill skall finnas 

kvar till mottagningsarbete och poliklinisk verksamhet inom alla de specialiteter som man 

politiskt vill skall finnas inklusive medicin och geriatrik. Detta påverkar även primärvården i 

Sollefteå där man idag endast har en fast specialist i allmänmedicin på 9.25 tjänster när det 

gäller rekryteringsunderlag till ST där AT-läkarna har stått för detta. 

Akutläkarorganisation 
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Rent organisatoriskt är ju konstruktionen med Akutläkare konstig. De har ju ingen bakjour eller 

beläggningsrätt på kirurgen. Om akutläkaren i Örnsköldsvik vill lägga in en kirurg patient i 

Sundsvall så kontaktar de kirurgjouren i Sundsvall som då kan säga nej och föreslå behandling 

och uppföljning eller kanske föreslå att man återkommer om patienten blir sämre. Men det är 

akutläkaren som är ansvarig då även för kirurgpatienter. Det går ju att lösa med tydliga riktlinjer 

om länsklinikens åtagande och ansvar för patienter i hela länet. En lokal organisation med 

möjlighet till snabba återbesök leder till utveckling av rutiner som stimulerar poliklinisering.  

Sollefteå: V.g. se under rubriken primärjour. 

 

 

Logik 

De flesta inser det ologiska i att ha en överläkare i kirurgi i beredskap men att inte utnyttja 

honom till akut kirurgi. En större bilolycka ska då skickas till Sundsvall även om man i 

Örnsköldsvik har allt för att handlägga fallet i form av kirurg, ortoped, anestesiolog och 

operationslag på huset.  

En annan ologisk sak med förslaget är det faktum att alla andra kliniker jobbar för att ta hem 

regionvård som är en kostnad som stiger. Kardiologkliniken tar hem regionvård i form av 

GUCH patienter, transplanterade och PAH patienter. Men inom kirurgin vill man öka 

regionvården väl medveten om att den blir dyrare än om man behåller vården vid Örnsköldsviks 

sjukhus. 

Sollefteå: Idag ser man patienter skickas som man med kirurgbakjourens hjälp skulle kunna 

behandla i Sollefteå och som fördröjer både sin diagnostik och sin behandling genom att 

transporteras. 

 

Länsklinikorganisation 

ÅLF har tidigare vid upprepade tillfällen påtalat faran med länskliniker. Det vi ser nu är ett 

tydligt exempel på länskliniktänk när det är som sämst. Att kirurgkliniken kan spara pengar 

genom att föra över kostnader till andra kliniker är ju uppenbart. Det är ju troligt att många 

andra kliniker kan spara om man själv får definiera sitt uppdrag och föra över kostnader till 

andra. Att verksamhetscheferna lägger energi på att avgränsa sig i stället för att samarbeta runt 

patienten och optimalt utnyttja resurserna inom sjukhuskroppen är en följd av den organisation 

som införts. I detta läge måste det vara i förvaltningschefens uppdrag att se till helheten. Att 

sparförslagen verkligen ger en besparing för landstinget och för skattebetalaren. I uppdraget 

måste ju även de medicinska konsekvenserna vara tydligt belysta så att politikerna kan ta de 

beslut om utbud och kvalitet vilket åligger dem. Efter att ha granskat underlagen och 

besparingsförslagen är ÅLF kritisk till förvaltningschefens förslag. Vi tycker att förslaget är så 

uppenbart svagt att hon omedelbart borde ha insett att det enbart blir en kostnadsökning. Det är 
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även märkligt hur lite landstingsekonomerna involveras i underlagen. Efter att ha diskuterat våra 

synpunkter med några av dem så delar de vår  uppfattning helt.  

 

Politikens ansvar 

Landstinget är en politiskt styrd organisation och i slutändan är det politikernas ansvar att den 

fungerar. Tjänstemannaförslag baserade på undermåliga underlag blir då politikernas problem. 

För oss i ÅLF är det uppenbart att politikerna måste säkerställa bättre förslag baserade på bättre 

underlag. Dessutom är det politikernas ansvar att även tänka på etiken när det gäller var och hur 

patienter skall behandlas i vårt landsting,  

Leif Ehlin, Lars Rocksén, Bo-Göran Widman  ÅLF 

 

 

  

 


