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1  Inledning

De strukturförändringar som genomförs i Västernorrland ligger i linje med 
liknande förändringar som drivits igenom inom andra delar av landet. 
Centralisering och demontering av vårdinrättningar drivs igenom med 
argumentet att högre kvalitet och bättre ekonomi är nödvändigt. Resultatet är 
tydligt med rapporter i media från alla delar av landet med överfulla 
akutmottagningar, överbelastad personal och patienter som far illa i transporter 
mellan olika sjukhus.

I en rad med dokument[1, 2] har Ångermanlands Läkarförening gjort ansatser 
att beskriva några av dessa problemområden som vi anser är centrala för att få 
en bättre vård med hållbar ekonomi.

Detta dokument beskriver utvecklingen av ekonomi och vård under de senaste 
åren.

2  Historik

2008-2009 genomfördes massiva nedskärningar i Västernorrland tillsammans 
med konsultföretaget Mantec. Grunden handlade om att skära ned kostnaderna
genom att ta bort och rationalisera bemanningen. Dessa nedskärningar utfördes
i helhet vid sjukhusen i Örnsköldsvik och Sollefteå. Trots dessa massiva 
nedskärningar resulterade inte detta i en bestående sänkning av 
kostnadsutvecklingen.

Istället lanserades idén om en centraliserad ledning vilket infördes i september 
2012 med tre vårdområden. Medicin, Opererande och Psykiatri/habilitering fick 
gemensamma chefer som behöll underliggande verksamhetschefer. Denna 
omorganisation ledde till sjunkande produktion, ökade kostnader och sämre 
arbetsmiljö med frånvarande chefer.

Landstingsledningen presenterade vid landstingsfullmäktige april 2015 en 
prognos med utgångspunkt från resultatet 2014 som pekade på extrema 
förluster under de närmaste åren. Resultatet blev att en mindre grupp 
tjänstemän tog fram en plan vilket resulterade i förslag som skulle innebära 
stora nedskärningar av verksamheten i Sollefteå. 
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September 2015 genomfördes en länsklinikorganisation bestående av 17 
länskliniker. Ledningen för dessa fick sedan vidare uppdrag att på egen hand 
utveckla organisationen inom ramen för sin egen verksamhet.

Därefter har massiva nedskärningar genomförts i verksamheten i Sollefteå och 
de intäktsökningar som en skattehöjning givit har i mycket stor utsträckning helt 
ätits upp av kraftigt ökade kostnader. Den försämrade arbetsmiljön har 
resulterat i ökade kostnader för inhyrd personal men minskad tillgång på nära 
vård har också resulterat i ökade transportkostnader och ökad mängd köp av 
vård utanför den egna organisationen.

De kraftiga försämringarna i arbetsmiljö, tillgången till vård tillsammans med de 
kraftiga kostnadsökningarna har varit fullständigt förutsägbara. 

Sedan 2012 har vi gått från att ha tre fungerande sjukhus med vissa 
samarbetsutmaningar till att ha en kraftigt haltande organisation med massiva 
problem att leverera den vård som patienterna behöver och med stora 
arbetsmiljöproblem framförallt beroende på ett frånvarande ledarskap.
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3 Resultat

3.1 Verksamhetens ekonomi

Figur 1. Redovisat resultat för Landstinget Västernorrland. Data hämtat från Landstinget Västernorrlands 

årsredovisningar[3]

Hela den senaste turbulensen utlöstes av en redovisning april 2015 i fullmäktige
som pekade på en fullständig ekonomisk katastrof för Landstinget 
Västernorrland. När man summerar resultatet från de tio åren som föregick 
centraliserat styre, dvs 2003-2012 var det ackumulerade resultatet +178 Mkr. 
De därpå följande åren har orsakat hela den ekonomiska krisen.

Redovisningen i fullmäktige pekade på en massiv underfinansiering som skulle 
resultera i massiva underskott. Det måste ses ur ett större perspektiv där man 
ser att variationen över tid i resultat tydligt har en cyklisk variation.

Detta bör också ses med variationen i landstingsskatt i åtanke där en viktig 
händelse var en skattesänkning 2013 vilket var en av orsakerna till massiva 
underskottet 2014.
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Figur 2. Redovisad landstingsskatt för Västernorrland. Data hämtat från SCB[6]

År Verksamhetens 
kostnader

Konsumentprisindex
(1980 = 100)

2008 6370 300,5

2009 6561 299,01

2010 6482 302,47

2011 6539 311,43

2012 6778 314,2

2013 6992 314,06

2014 7233 313,49

2015 7437 313,35

2016 7983 316,43

Tabell 1. Redovisade kostnader för verksamheten samt konsumentprisindex. Data hämtat från Landstinget

Västernorrlands årsredovisningar[3] samt SCB[7]

De senaste nio årens resultat har dessutom accelererat snabbare än 
konsumentprisindex, dvs snabbare än samhället i stort och har stigit markant 
efter införande av vårdområden och länskliniker.
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Figur 3. (Vänster) Kostnadsutveckling baserat på kostnaderna år 2008 som index 1. (Höger) 

Verksamhetens kostnader delade med konsumentprisindex(KPI). Data hämtat från Landstinget 

Västernorrlands årsredovisningar[3] samt SCB[7]

Slutsatsen är att situationen 2012 var bättre än den är nu och att de försök till 
kostnadssänkande åtgärder som vidtagits de senaste fem åren med 
centraliserat styre, vårdområden och länskliniker har enbart höjt kostnaderna. 

En god och mer långsiktig finansiering av verksamheten skulle möjliggöra ett 
långsiktigt tänkande som nu helt saknas i organisationen. Ett decentraliserat 
mandat att driva verksamheten skapar bättre förutsättningar för en hållbar 
ekonomi.

3.2 Stafettkostnader

Region Västernorrland har precis som de flesta andra regioner och landsting 
belastats med stora kostnader på grund av en stor brist på erfarna specialister 
som behövs för att driva verksamheten vidare. Trots en stor ökning av 
läkarstudenter på nationell och internationell nivå har inte motsvarande ökning 
av AT och ST platser genomförts vilket med de stora pensionsavgångarna det 
senaste decenniet har resulterat i en mycket allvarlig brist på specialistläkare. 
Denna brist ersätts till mycket höga kostnader av inhyrda vikarier, sk stafetter.

Det senaste året har även kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor inom 
slutenvården exploderat från 31 Mkr(2015) till 107,4 Mkr(2016).

Totalt har kostnaderna för inhyrd personal ökat från 259,4 Mkr(2015) till 382,3 
Mkr(2016) vilket motsvarar en ökning på 122,9 Mkr eller 47%.
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Figur 4. Kostnader för inhyrd personal. Data hämtat från Landstinget Västernorrlands årsredovisningar[3]

Anledningen till denna kraftiga ökning är en personalpolitik som får personal att 
välja bort LVN som arbetsgivare. Detta bland annat genom 
organisationsförändringar som flyttar ledningen längre bort från verksamheten 
vilket ger allt mer desillusionerade medarbetare. Personalen drivs dessutom allt
hårdare på grund av massiva överbeläggningar och vårdplatsnedskärningar 
vilket leder till kraftigt ökade sjukskrivningar och personalflykt. 

Detta kan enbart lösas genom en god personalpolitik där personal kan 
rekryteras och verksamheten kan dimensioneras adekvat. Närliggande 
landsting agerar mer kraftfullt och ger höjda ingångslöner, bättre ersättning för 
vidareutbildad personal och en bättre arbetstidsmodell vilket ger bättre schema.
Samverkan med fackliga organisationer kan ge ett samarbete för att återfå 
möjligheten att vara en attraktiv arbetsgivare med en god och hälsosam 
arbetsmiljö. Verksamhetsnära ledarskap med ett ekonomiskt mandat är 
nödvändigt för att driva utvecklingen framåt. 

En ökad utbildning av egna läkare och sköterskor för att långsiktigt bemanna 
framförallt de mindre enheterna är fullständigt nödvändigt för att vända den 
trend av sjunkande bemanning som ses som resultat av de senaste årens 
kraftigt försämrade arbetsmiljö. Landstinget måste bli självförsörjande på 
utbildade läkare och specialistsköterskor.
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3.3  Sjukfrånvaro

Figur 5. Sjukfrånvaro totalt bland personal. Data hämtat från Landstinget Västernorrlands 

årsredovisningar[3].

Sjukfrånvaron har fortsatt att växa och visar ingen vikande trend. Notera att 
resultatet från 2015 är reviderat och kraftigt sänkt sedan årsredovisningen 2015
som redovisade 7,3% sjukfrånvaro, förklaringen som anges i årsredovisningen 
2016 är att man bytt verktyg med annat uppdateringsintervall.

Personalen mår dåligt av att vara konstant överbelastade med ett nära 
ledarskap som saknar mandat att utveckla verksamheten med en uppsplittrad 
organisation där mål och vision saknas. 

Avsaknaden av koppling mellan krav personalen har och mandat de har till att 
hantera problemen är en av orsakerna. Tid för återhämtning och tid för 
handledning av nyanställda saknas också i den omfattning som behövs för ett 
hälsosamt arbetsliv.
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3.4  Överbeläggningar

Som tidigare år har LVN varit drabbat av massiva överbeläggningar inom 
slutenvården vilket drabbat personal och patienter. Detta resulterar inte bara i 
ökad mängd akuta förflyttningar av instabila patienter mellan sjukhusen utan 
även en patientosäker vård under betingelser som inte är tillräckliga.

Figur 6. Överbeläggningar. Data från http://www.vantetider.se[4], uthämtat 2017-05-12.

Enligt Socialstyrelsen är en överbeläggning när en patient vårdas på annan 
plats än disponibel plats. En disponibel plats är vårdplats i sluten vård med 
fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet 
och arbetsmiljö.

Det tydligaste i grafen är en kraftig överbelastning av sjukhuset i Sundsvall som 
uppvisar en trend sedan 2014 med accelererande överbeläggningar. De övriga 
två sjukhusen ligger i paritet med riket.

Det andra man ska veta är att detta tyder på en organisation som sett över ett 
längre tidsperspektiv varit konstant överbelastat med patienter. Samtliga 
sjukhus är konstant belastade med patienter som resulterar i överbeläggningar. 
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Patienter vårdas alltså i hög utsträckning på vårdplatser som inte har fysisk 
utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och 
arbetsmilö.

Detta resulterar i att arbetsmiljön blir kraftigt lidande, patienter far illa och 
kostnader för både vårdskador, sjukfrånvaro, förlängda vårdtider och långa 
transporter ökar. 

3.5  Riks- och regionvård

Landstinget Västernorrland har på grund av en vikande möjlighet att hantera 
patienter inom den egna verksamheten tvingats i allt högre grad skicka 
patienter till andra utförare. Patienter har skickats till privata vårdgivare i 
framförallt södra Sverige. Under 2016 har kostnaderna för regionvård minskat 
men då är det också tydligt att köerna till både operation och framförallt till 
förstagångsbesök har successivt ökat under de senaste åren vilket är ett tydligt 
tecken på en minskad tillgänglighet till vård.

Regionvård är den vård där patienter skickas inom de fyra nordliga landstingen,
Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Taxan för riksvård 
används när patienter skickas söderut eller till privata vårdgivare.

Figur 7. Riks- och regionvård. Data hämtat från Landstinget Västernorrlands årsredovisningar[3].
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Figur 8. Andel som får operation inom 3 mån. Data från http://www.vantetider.se[4], uthämtat 2017-05-12.

Trots massiva kostnadsökningar de senaste åren har produktionen varit 
konstant vikande. Andelen patienter som får operation inom ramen för 
vårdgaranti har successivt sjunkit och ligger nu stadigt under riksgenomsnittet. 
Sedan införandet av centraliserad ledning med vårdområden har produktionen 
minskat radikalt.

Detta resulterar naturligtvis i att antalet patienter som står i kö till operation i 
Västernorrland ökar successivt. 
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Figur 9. Operationskö Västernorrland. Data från http://www.vantetider.se[4], uthämtat 2017-05-12.

Trendbrottet var inte varit det senaste året även om trenden accelererat i och 
med minskat operationskapacitet i Sollefteå. Det finns heller ingen tydlig 
koppling till starten av byggnationerna av ett nytt operationscentrum i Sundsvall 
(september 2015). Istället kan den tydligaste skillnaden ses  efter att en 
centraliserad ledningsorganisation införts(januari 2013) och kanske tydligast 
efter sommaren 2014 då en stor andel av vårdplatserna på Sundsvalls sjukhus 
stängde på grund av sjuksköterskebrist.

Det är också tydligt att de olika sjukhusen har hanterat den minskade 
produktionen med olika grad av framgång. De mindre sjukhusen har på ett 
bättre sätt lyckats bibehålla en elektiv produktion av operationer vilket lett till att 
deras köer inte vuxit på samma sätt. 

Samtidigt som patienter inte får sin vård inom ramen för vårdgaranti och antalet 
patienter som står i kö ökar på grund av överbeläggningar och för få vårdplatser
och minskad operationskapacitet har inte heller patienterna tillgång till de 
slutenvårdsbesök som behövs.
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Figur 10. Andel som får träffa specialistläkare inom 3 månader. Data från http://www.vantetider.se[4], 

uthämtat 2017-05-12.

Även inom ramen för förstagångsbesök till slutenvården ses ett trendbrott 2014 
efter att den centraliserade ledningsorganisationen införts. På samma sätt har 
antalet patienter i kö till förstagångsbesök till slutenvården successivt 
accelererat under de senaste åren.

Resultatet är att patienter inte blir opererade men de får heller inte träffa den 
specialistläkare som kan anmäla dem till operation vilket innebär att den 
verkliga operationskön är större än de listor som nu finns.
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Figur 11. Kö till specialistläkare. Data från http://www.vantetider.se[4], uthämtat 2017-05-12.

Under de senaste åren har antalet som står väntande i kö kraftigt ökat. De 
förändringar som genomförs nu med minskad tillgänglighet till specialistvård i 
Västernorrland är inte vägen framåt för att lösa dessa köproblem.

Noteras bör även att de trender som redovisas här är inte kopplade till att 
kömiljarden för vårdgaranti avskaffades eftersom det gjordes januari 2016 då 
den ersattes med en professionsmiljard.

Slutsatsen är att de senaste årens förändringar kraftigt försämrat vården för 
patienterna i Landstinget Västernorrland. Tillgängligheten är lägre än någonsin 
och de köer som finns är långa. Det är tydligt att det totalt sett finns en 
underkapacitet i Landstinget Västernorrland som inte kommer att lösas genom 
centralisering. 
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3.6  Organisation och ledning

Figur 12. Chefsenkäten 2016 uppvisar ett ledarskap som är kraftigt haltande. Bild från Landstinget 

Västernorrlands årsredovisning 2016[3]

Ledarskapet är essentiellt i en välmående organisation som premierar 
arbetsmiljö och utveckling. Öppenhet, kommunikation och transparens i 
beslutsprocesser är nödvändigt för en grundläggande förståelse i ett 
utvecklande ledarskap. 

Den organisation med länskliniker som lanserades under september -15 har 
distanserat ledningen från personalen och den totala avsaknaden av 
kommunikation av mål och vision för verksamheten har skapat en 
ledningsorganisation som saknar styrning. 

Det finns fortsatt en förtroendekris med avsaknad av kommunikation mellan 
ledning och medarbetare. Medarbetarna möter varje arbetspass problem i 
organisationen där patienter hamnar i kläm vilket skapar inte bara ett 
arbetsmiljöproblem utan även stort lidande för drabbade patienter. Detta 
behöver vändas och åtgärdas för att organisationen ska känna framtidstro och 
få möjlighet att arbeta framåt. 
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4 Summering

Ångermanlands Läkarförening är en aktiv deltagare i debatten kring den 
framtida vården. Utredningen Effektiv Vård[5] visar tydligt att vården behöver 
genomgå förändring och det är också tydligt att organisationen behöver ställa 
om till en vård som är närmare medborgarna och till större del utförs utanför 
sjukhusen. Däremot är det viktigt att denna förändring görs i samklang med 
befintlig organisation och med noggrant beaktande av akutuppdraget.

De senaste årens kraftiga kostnadsutveckling tillsammans med en kraftigt 
försämrad tillgänglighet till vård i Västernorrland har utvecklats till ett stort 
arbetsmiljöproblem som behöver bemötas. De senaste årens förändringar med 
centraliserad ledning har tyvärr inte varit lösningen på vårdens problem utan 
snarare förvärrat de problem som tidigare funnits. Det är tydligt för ÅLF att 
Landstinget Västernorrland är en organisation där det finns stora möjligheter till 
effektivisering och rationaliseringsvinster, speciellt med de senaste årens 
kraftiga försämringar av tillgänglighet och tydliga kostnadsutveckling i 
beaktande. 

Den kanske viktigaste nyckeln till framgång är att verksamhetsnära 
ledningsorganisation med mandat och ekonomiska ramar för att driva 
verksamheten återställs för att personalen ska få arbetsro och möjlighet att 
bedriva den nödvändiga vården. När man tittar på produktionsdata är det också 
möjligt att argumentera för att de mindre sjukhusen varit mer framgångsrika att 
hantera tidigare nedskärningar och behållit sin produktion av vård.

Verksamheten som bedrivs i Norrtälje med Tiohundra AB har ett tydligt nära 
ledarskap som uppmuntrar till innovation och utveckling av en organisation i 
samklang mellan landstingets vård och kommunens omsorg. Den bör ses som 
ett mycket gott exempel för fortsatt vårdutveckling. 

En sammanhållen organisation för basal sjukvård på en ort där även 
akutuppdraget tas i beaktande har en speciell plats i Norrland. Avstånd mellan 
orterna gör att det lokala samarbetet mellan alla delar av vårdkedjan är betydligt
viktigare än i organisationer med kortare avstånd mellan enheterna.

Ångermanlands Läkarförening skulle välkomna ett närmare samarbete med alla
intressenter för att utveckla verksamheten i Västernorrland till en organisation 
där personalen mår bra och medborgarna kan känna tillit och förtroende för 
vården.
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