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1 Sammanfattning 

Ångermanlands Läkarförening (ÅLF) beskriver i detta remissvar regionens utmaning 

under 6 rubriker: Kompetensförsörjning, Samarbetsproblematik, Lokalt ledarskap, 

Kunskapsstyrning, Komplexa patienter och Specialisering/Generalisering. Att lösa 

dessa utmaningar är regionens framtida svåra uppgift.  

ÅLF förordar inget av alt A-E presenterat av regionen utan vill som 

organisationsalternativ föreslå 3 Närsjukvårdsenheter baserat på regionens 

sjukhusorter där samtliga patientansvariga kliniker och primärvården ingår. Således 

föreslår vi att de tidigare länsklinikerna försvinner.  

ÅLF föreslår att det regionala samarbetet istället grundar sig i 23 programspecifika råd 

av medarbetare från verksamheten baserat på Nationella Programområden. 

ÅLF vill poängtera att en god organisationskarta inte innebär att regionens problem 

löser sig själva. Problemen får inte underordnas organisationsfrågan utan måste lösas 

med prioritet och parallellt. Vi tror dock att vårt förslag är det som har störst 

förutsättningar att leverera God och Nära Vård, och samtidigt skapa stadig grund på 

vilken man kan lösa regionens problem. 

- Kompetensförsörjningsproblematiken skapar stora hål kvalitetsmässigt i 

regionens vård. Om inte problemet löses bedömer vi att God och Nära vård ej 

kommer kunna levereras.  

- Samarbetsproblematiken är nedärvd och djupt rotad. Varken lokala eller 

regionala organisationsmodeller har förbättrat läget. ÅLF tror att samarbetet 

måste grundas i vårdprofessionerna med starkt ledningsstöd.  

- Det lokala ledarskapet är efterfrågat och saknat. Vi har sett hur lokalt ledarskap 

inom kirurgin i Örnsköldsvik har varit en hörnsten för att rädda en viktig 

verksamhet. Oavsett organisationsmodell är det lokala ledarskapet nödvändigt 

och möjligt. 

- Kunskapsstyrningen är framtiden och nutiden. Vi måste resa oss över 

meningsskiljaktigheter och utgå från fakta. 

- Specialisering /generalisering är inte en konflikt utan två kompetensperspektiv 

som måste existera parallellt.  

- ”Den komplexa patienten” är ofta en äldre multisjuk människa, men det är mer 

än så. Det är en cancersjuk småbarnsförälder, psykiatriskt svårt sjuka med 

somatiska tillstånd och unga vuxna med medicinska syndrom. Vården behöver 

anpassas för detta faktum. 

Det finns stora möjligheter att skapa en konstruktiv lösning för att möta framtidens 

utmaningar. 
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2 Inledning 

Arbetet med att analysera och utvärdera organisationen med länskliniker som Region 

Västernorrland införde 1 september 2015 har pågått under de senaste åren. Extern 

granskning genomfördes av företaget Lumell Associates som med sin rapport 

”UTVÄRDERING AV SPECIALISTVÅRDENS ORGANISATION I REGION 

VÄSTERNORRLAND” (1) på ett mycket tydligt sätt illustrerade de uttalade bristerna 

med organisationen. 

I rapporten presenteras de fyra perspektiven i det balanserade styrkortet och den 

sammantagna bilden gör det tydligt att ingen del av organisationen tydligt förbättrats 

efter införandet av länskliniker. Tvärtom framgår det tydligt av rapporten att stora delar 

av organisationen fortfarande brottas med stora utmaningar. Detta konstaterade 

Ångermanlands Läkarförening redan tidigare i vårt remissvar (2). 

Konsekvensen av utredningen är att vidareutveckla organisationen och arbetet har 

fortskridit med en högre grad av delaktighet än vid tidigare omorganisationer. Som 

delrapport i arbetet har rapporten ”Nära vård” (3) presenterats som är genomförd av 

Mats Brändström.  

Rapporterna har genomarbetats i en mindre grupp av verksamhetschefer och 

stödfunktioner som resulterat i en rapport med förslag på organisationslösningar. 

”Rapport – organisatoriska alternativ för specialistvård och nära vård” (4). 

Detta dokument beskriver utmaningarna Ångermanlands Läkarförening anser att 

organisationen behöver hantera med utgångspunkt från denna bakgrund samt 

reflektioner över de förslag som regionens arbetsgrupp presenterat. 
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3 Nära vård 

De senaste åren har en nationell förändring av vårdens struktur påbörjats med 

utredningar som initierats av regeringen. ”Effektiv vård” (5) av Göran Stiernstedt 

konstaterade bland annat att Sveriges organisation är extremt sjukhustung där 

somatisk specialistvård står för 54% av nettokostnaderna och det som klassificeras 

som primärvård enbart står för 17%.  

Nationellt har det blivit nödvändigt att genomföra en omställning av detta förhållande 

för att hitta en bättre fördelning. Därför har ett fortsatt arbete genomförts av Anna 

Nergårdh för att beskriva ”God och Nära Vård” (6).  

En utmaning med hela det här resonemanget är att det inte finns någon tydlig definition 

av ”Nära vård”. Brändström (3) använder diskussionen som Nergårdh (6) presenterat i 

delbetänkandet ”God och Nära vård”. 

”En beskrivning av begreppet som funnits med genom åren är dock att vårdbehov som är: 

- vanligt förekommande i befolkningen 

- ofta återkommande hos individen 

- och som är kvalitetsmässigt och ekonomiskt rimligt att bedrivas lokalt 

ska ges så nära befolkningen som möjligt. Beroende på vilket behov det gäller kan alltså ”nära” 

innebära hemma hos patienten, på hälsocentralen eller på det lokala sjukhuset.” (3) 

 

En observation är att denna definition dock riskerar att orsaka brister i organisationen 

av så kallade ”sällanhändelser”. Händelser som är relativt ovanliga men som kan ha 

mycket allvarliga konsekvenser för individen. Normal risk- och konsekvensanalys viktar 

frekvens och allvarlighetsgrad för att göra dessa bedömningar men för vårdens räkning 

är detta inte alltid applicerbart. Vården måste även organiseras och ha en plan för när 

det oväntade och ovanliga inträffar. Regionen har tidigare inte tagit hänsyn till denna 

aspekt vid organisatoriska förändringar vilket även IVO har påpekat vid översyn av 

organisatoriska förändringar vid verksamheten i Sollefteå. (7) Det är nödvändigt att 

regionen tar detta i beaktande under den kommande förändringen. 

3.1 Utmaningen med samtidig specialisering och 

generalisering 

Under de senaste åren har en förändring drivits på med ökad koncentration och 

specialisering av vården i Sverige. Ett uttryck för detta är diskussionen om Nationell 

högspecialiserad vård vilket är koncentration av vård som ska utföras på ett fåtal 

platser i Sverige. Det finns skäl att koncentrera vård framför allt av ekonomiska skäl vid 

stora kapitalinvesteringar inom vård och där tidsfaktorn är mindre betydande. Ett 

exempel är strålbehandling vilket är fullständigt rimligt att koncentrera av dessa skäl 

men att vid mer akuta tillstånd är det nödvändigt att beakta transporttider och 

tillgänglighet. 
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Denna koncentration har pågått under många år inom ramen för befintlig verksamhet 

och bör även fortsätta men det är viktigt att det är medicinska skäl till koncentration 

som får överväga. Det är också viktigt att påpeka att inget av den vård som valts ut av 

Socialstyrelsen eller Nationella programområden som Nationell högspecialiserad vård 

bedrivs inom ramen för verksamheten i Västernorrland. (8) 

Samtidigt som en ökad specialisering är nödvändig ser vi samtidigt en ökad mängd 

äldre och kroniskt sjuka i samhället vilket kräver en utveckling mot ökad generalisering 

och decentralisering med vård nära patienter och medborgare. Inte minst inom Region 

Västernorrland ser vi en demografisk utveckling som kommer att ställa nya krav på vår 

organisation av vård och omsorg. 

Specialisering och koncentration har länsverksamheterna stått för och vissa 

länsverksamheter har lyckats med att lösa små delar av verksamheten på ett mer 

strömlinjeformat sätt. Elektiv ortopedi i Sollefteå kan vara ett exempel på detta. Nära 

vård står för decentralisering och möjligheten att lösa komplexa utmaningar. 

Utmaningen för verksamheten är att bibehålla bägge dessa två ställningstaganden i 

fokus samtidigt. Regionen behöver arbeta för en ökad koncentration och en ökad 

specialisering av kompetens inom smala områden men samtidigt även bredda 

kompetens och decentralisera både verksamhet och kompetens ut i regionen för att 

bemöta de utmaningar som vården står inför. 

3.2 Utmaningen med komplexa patienter 

Det finns beskrivet i flertalet nationella utredningar och rapporter att de patienter som 

behöver våra resurser i störst utsträckning är framförallt äldre patienter med en eller 

flera kroniska tillstånd. (9) 

”En stor del av sjukvården riktas till multisjuka; personer med 
minst två kroniska sjukdomar står för 50 procent av de samlade sjukvårdskostnaderna och drygt 
hälften av alla läkarbesök på akutmottagningar.” (9) 

Det finns också tydligt beskrivet att patienter med psykiatriska diagnoser i större 

utsträckning än andra patienter även har somatiska diagnoser (9). Dessa patienter 

med ett komplext behov av vård kräver samordning mellan flera aktörer. (10) En 

fragmenterad organisation riskerar att skapa gränssnitt där patienter inte får den vård 

som de behöver. Detta leder till sämre mående hos patienten, ökad stress hos 

personalen och ökade kostnader för organisationen. En sammanhållen 

vårdorganisation har större möjligheter att bibehålla patienten i centrum. 

Region Västernorrland har under de senaste omorganiseringarna drivit allt mer mot allt 

smalare organisatoriska enheter vilket skapat en kraftigt fragmenterad organisation. 

Varje länsklinik optimerar flödet för sin individuella diagnos och varje vårdcentral gör 

sitt bästa för att hantera dessa utmaningar men det finns ingen nuvarande struktur för 

att se till helheten. Organisatoriska frågor om samordning och diskussion av komplexa 

samband kräver inblandning av samtliga organisatoriska nivåer för att ha 
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beslutsmandat. Detta gör att diskussionen kommer alltför långt från verksamhet och 

patient. 

I de här utredningarna nämns äldre, multisjuka och psykiatriska diagnoser som 

komplexa samband. Risken är dock att de samband som missas är andra komplexa 

tillstånd. Palliativ vård av gynekologiska eller kirurgiska sjukdomar och multisjuka 

patienter som ramlat och har en ortopedisk skada vilket skapat ett rehabiliterings- och 

omsorgsbehov. Dessa komplexa tillstånd behöver också ett större fokus i kommande 

omstrukturering. 

Utmaningen för regionen är att hitta samarbetsformer på ett lokalt plan för att ta hand 

om samordningen av vården kring våra vanligaste patienter, de äldre och kroniskt 

multisjuka med stort vårdbehov. 

3.3 Utmaningen med kunskapsstyrning 

Utvecklingen av vården accelererar mot ökad komplexitet och med en allt större 

kunskapsbank att ta hänsyn till vid komplexa beslut. Det finns omotiverade skillnader i 

vården (11) som behöver bemötas strukturerat. Satsningen på Nationella 

Programområden som SKL arbetar med är en nationell satsning på att bemöta dessa 

skillnader.  

Region Västernorrland har tidigare arbetat med verksamhetsutveckling som bedrivits 

som enskilda aktiviteter i olika delar av organisationen. Länsklinikorganisationen hade 

som delmål att öka effektiva processer och skapa en mer jämlik vård i regionen. 

1. ”Skapa optimala förutsättningar för en tydligare ledning, styrning och uppföljning 
samtidigt som ansvar och befogenheter för såväl verksamhet som personal och 
ekonomi förs närmare medarbetarna. 

2. Utveckla mer effektiva processer som förenar maximalt värde för patienterna med en 
attraktiv arbetsmiljö som i sin tur ger trygghet i anställningarna och medför goda 
rekryteringsmöjligheter. 

3. I en stegvis process, rimligen redan från hösten 2015, kunna förelägga landstinget 
förtroendevalda förslag på hur kostnadseffektiv och systematisk samordning av 
sjukhusens verksamheter kan utformas för att leva upp till kraven på en ekonomi i 
balans inom den specialiserade vården och därmed slå vakt om framtiden för länets tre 

sjukhus.” (12) 

Det är fullständigt nödvändigt att detta arbete fortskrider för att skapa en grund för 

konstruktiv verksamhetsutveckling i alla delar av organisationen baserat på en god 

vetenskaplig hållning att vården ska bedrivas baserat på vetenskap och beprövad 

erfarenhet. 

Utmaningen är att bemöta en utvecklingsintensiv verksamhet och att skapa en struktur 

för hur nya kunskaper och direktiv ska implementeras inom alla delar av regionens 

verksamhet. 
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3.4 Utmaningen med lokalt ledarskap 

” Att styra på för stor distans är som att leda barnkalas via sms.”    

  – Hans Winberg, Leading Health Care  

Verksamhet inom vård är en komplex verksamhet som kräver dagliga och snabba 

beslut för att anpassa till utmaningar i form av beläggning och verksamhetsnära frågor. 

Det krävs också ett lokalt och nära ledarskap för att vara drivande i utvecklingen av 

verksamheten. Flera av de rapporter och utredningar som genomförts inom ramen för 

Region Västernorrland vittnar också om riskerna med ett frånvarande ledarskap. (1), 

(2), (3)  

I en utredning om Närvård Sörmland i en ständigt föränderlig verksamhet beskriver 

stiftelsen Leading Health Care ”Det är också tydligt att ett närvarande ledarskap bidrar 

till att förändringsarbetet uppfattas som angeläget och prioriterat. Den egna fysiska 

närvaron från en chef är inte en symbolisk handling. Det är ett tydligt sätt att 

kommunicera – ”jag är här för att det som pågår här är viktigt”.” (13) 

Utmaningen är att skapa en närhet mellan ledarskap och medarbetare för att låta 

professionerna få utrymme att påverka sin arbetssituation och skapa en miljö som 

uppmuntrar till utveckling och aktiverar engagemang. 

3.5 Utmaningen med kompetensförsörjning 

Den kanske största utmaningen med verksamheten inom Region Västernorrland är och 

har varit kompetensförsörjningen inom egentligen samtliga delar av verksamheten. 

Vårdarbete kräver hög utbildningsnivå och lång utbildningstid. Efter färdig teoretisk 

utbildning krävs sedan lång praktisk erfarenhet inom vårdyrket för att kunna lösa de 

ofta mycket komplexa problem som man ställs inför. 

Regionen har i allt större utsträckning drabbats av personalbrist inom många 

kategorier, kanske störst bland läkare och sköterskor. Det är ett uttryck för en 

personalpolitik och en kompetensförsörjningsstrategi som inte varit framgångsrik. 

För att säkra personalförsörjning och för att skapa en stabilare arbetsmiljö är det 

nödvändigt att regionen arbetar med utbildning av egen personal samtidigt som aktiva 

insatser genomförs för att behålla den personal som finns inom regionen. Ett lokalt 

närvarande ledarskap, en aktiv verksamhetsutveckling och en välfungerande lokal 

organisation kan vara drivkrafter för att rekrytera personal och därigenom dessutom 

minska på kostnader för temporär personal. 

Utmaningen är att på ett strukturerat och långsiktigt sätt arbeta med 

kompetensförsörjningen på alla positioner inom Regionen. 
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3.6 Utmaningen med samarbete i regionen 

Regionen har präglats av en turbulent organisation som under omorganisation och 

under konfliktperioder dessutom präglats av att geografiska eller organisatoriska 

områden ställs mot varandra.  

Det är en helt oacceptabel situation som regionen behöver arbeta med. De olika 

geografiska delarna i regionen har olika förutsättningar att utföra sitt arbete och står 

inför olika utmaningar men intentionen måste trots det vara att vårdorganisationen 

primärt finns för att ge god vård. 

Samarbetet i regionen har varit haltande och har inte heller underlättats av att hela 

ledningsgruppen för specialistvården befinner sig i södra delen av länet. Det har 

ytterligare accentuerat splittringen som finns inom organisationen. 

De senaste årens mycket turbulenta ledningssituation har dessutom orsakat en 

förtroendebrist bland medarbetarna som det är nödvändigt att ta på allvar. 

Samarbete över regionen är fullständigt nödvändigt och vi behöver hjälpas åt inom alla 

delar av organisationen. Det råder inget tvivel om det. Istället är det nödvändigt att alla 

delar av organisationen blir medvetna om de styrkor som ett samarbete kan medföra 

och en större möjlighet till att hjälpa varandra. 

Utmaningen är att hitta samarbetsformer med en historia som är belastad av mer eller 

mindre uttalad splittring inom organisationens olika delar. 
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4 Organisatoriska alternativ för 
specialistvård och nära vård 

4.1 Alternativ A – Konsekvent länsklinikorganisation 

Alternativ A1 beskriver mindre förändringar av länsklinikorganisationen. De 

förändringar som diskuteras medför ingen skillnad med nuvarande organisation. God 

och Nära vård kommer då att få mycket stora problem att implementeras eftersom stöd 

för en ”näravårdslogik” helt saknas i organisationen. Organisationen stöttar inte 

komplexa samband och komplexa patienter och samtliga problem med dagens 

organisation som det finns beskrivet i bl.a. Lumells rapport (1) finns kvar. 

Alternativ A2 med införande av divisioner introducerar enbart ytterligare ett chefsled 

och skapar enbart ytterligare ett administrativt led som ytterligare komplicerar 

beslutsfattandet. Det är ett förslag som prövats på andra platser och helt avfärdats. 

4.2 Alternativ B – Somatisk lokal och närsjukvårds- 

och länsverksamhetsorganisation 

Alternativ B består till stor del i att återskapa de tidigare medicinklinikerna i 

Örnsköldsvik och Sollefteå medan Sundsvall kommer att behålla delar av den 

nuvarande uppdelningen lokalt. Det löser en del av problematiken som introducerats 

med länsklinikerna i de mindre sjukhusen med gränsdragning mellan olika avdelningar 

och enheter inom sjukhuset men stöttar inte konceptet Nära Vård på ett tydligt sätt. 

Samarbete med både kommun och primärvård kommer vara fortsatt problematisk. 

Ett stort problem med denna organisationsmodell är beslutsmandat för olika delar av 

verksamheterna där det är tydligt att de ingående delarna blir tydligt olika stora och att 

det blir en konstant utmaning för organisationen att balansera beslutsmandat i de 

beslutsforum som nu används. 

4.3 Alternativ C – Somatisk närsjukvårds- och 

länsverksamhetsorganisation 

Alternativ C beskriver den enklaste formen av Nära Vård. Primärvård och de 

medicinska delarna av specialistvården får ett närmare samarbete och ett 

organisatoriskt stöd för att samordna vården. 

Arbetsgruppen beskriver i sitt arbete att det sannolikt krävs en förändring på 

förvaltningsnivå eftersom primärvården ingår i verksamheten. Däremot beskriver 

arbetsgruppen att Örnsköldsvik och Sollefteå ska ledas av en gemensam chef vilket 

naturligtvis kan vara uppe för diskussion. 
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En samordning av primärvård och delar av specialistvården skulle göra det möjligt att 

påbörja ett närmare samarbete för att hitta lösningar på problemen för de komplexa 

och multisjuka patienterna. 

4.4 Alternativ D – Samlad närsjukvårds- och 

länsverksamhetsorganisation 

Alternativ D beskriver en organisation som består av specialistvård tillsammans med 

primärvård men även inkluderande psykiatri. Det är en naturlig förlängning av de övriga 

förslagen för att även lösa problematiken kring de psykiatriska diagnoserna och deras 

behov av ökad komplexitet. 

”Alternativ D innebär ett antal tydliga fördelar: ur ett patientperspektiv samlar 

närsjukvårdsorganisationen ett större antal verksamheter som har en koppling till nära vård. 

Särskilt viktigt i detta sammanhang är att psykiatrin får en organisatorisk närhet till 

primärvården. När verksamhetscheferna ingår i samma ledningsgrupp underlättas samarbete 

och samverkan. Även enhetscheferna på respektive sjukhusort får en geografisk närhet till sin 

närmaste chef om man ingår i samma närsjukvårdsorganisation.” (4) 

Något som diskuteras i arbetsgruppens material är att den psykiatriska verksamheten 

skulle ”försvinna” i en organisation tillsammans med primärvården och den somatiska 

specialistvården men det finns inga substantiella argument till att det skulle ske. 

Snarare skulle psykiatrin få ett stort inflytande och möjlighet till aktivt samarbete med 

både primärvård och slutenvård för att hitta lösningar för sina patientgrupper. 

4.5 Alternativ E – Begränsad somatisk närsjukvårds- 

och länsverksamhetsorganisation 

Alternativ E beskriver en förändring enbart i Sollefteå och inte på andra orter. 

Sollefteås organisation och Ådalens primärvård är hårt ansatt efter flera års 

frånvarande ledarskap och möjlighet till utveckling. Sollefteås organisation är också 

hårt drabbade av vakanta tjänster. Att använda organisationen i Sollefteå som 

”testbädd” för en organisatorisk lösning med de förutsättningar som skapats där efter 

de senaste årens turbulens skapar inte en stabil bas för utvärdering av Nära Vård 

konceptet. 
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5 Slutsatser från Ångermanlands 
Läkarförening 

”Om man ska genomföra en omorganisation och i så fall i vilken omfattning är enligt 

utredarens mening en fråga om vilken ambitionsnivå som regionen vill sätta på 

utvecklingen av nära vård.” – Brändström (3) 

Flera personer i ledande position har beskrivit organisationen som ”förändringstrött”. 

Ångermanlands Läkarförening anser att det är en olycklig ingång från chefer i ledande 

position att göra den beskrivningen i en verksamhet som är under konstant förändring 

och utveckling. Tvärtom ger tidigare rapporters beskrivning av utmaningar en tydlighet 

och den förankring som nu finns i organisationen en möjlighet att få en verksamhet 

som kan vara ledande och framåtsyftande. Genom att ta tillvara personalens och 

befolkningens engagemang i frågan om framtidens vård finns det en stor möjlighet till 

att bygga en mycket framgångsrik och lyckad organisationslösning. 

Diskussionen om Nära Vård har ett nationellt fokus och det finns en stor samsyn kring 

behovet av att lösa problemet för våra komplexa och multisjuka patienter. De grupper 

som är tydligt identifierade både lokalt och nationellt är äldre patienter, patienter med 

kroniska tillstånd och den ökade psykiska ohälsan i befolkningen. Det är steg mot den 

omställningen som regionen behöver ta för att möta framtidens utmaningar. 

Flera utredningar (1), (2), (3), (7), (12) har visat på stora brister i organisationens 

ledning och styrning. Produktionen har inte ökat sedan införandet av vårdområden och 

efterföljande länskliniker, tvärtom har vårdköerna i regionen successivt ökat sedan 

införandet av en central ledningsorganisation. Kostnaderna har ökat inom 

specialistvården vilket inte kan förklaras av ökad produktion. Vakanta tjänster och 

kostnaderna för inhyrd personal ökar.  

Slutsatsen är därför att en förändring bör rekommenderas och ÅLFs åsikt är att 

ambitionsnivån i denna förändring bör vara hög. 
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5.1 Föreslagna organisationer 

Baserat på att en förändring är nödvändig är inte alternativ A, A1, och A2 aktuella. 

Alternativ B är en mindre förändring lokalt av medicinkliniken på respektive ort. Detta 

skulle innebära en möjlighet att korrigera några av de brister som 

länsklinikorganisationerna skapat men medger inte den nödvändiga utvecklingen och 

är därför inte aktuellt. 

Alternativ C är en basal Nära Vårds-organisation. Det är den enklaste formen för att 

möta komplexa behov i ett närmare samarbete mellan primärvård och specialistvård. 

Alternativ D är en något utökad version av Nära Vård där komplexa behov även 

inkluderar psykiatrisk problematik. Det är den organisation som har tydligast 

patientfokus av de föreslagna organisationerna vilket också konstateras av 

arbetsgruppen. Det är en organisation som har möjlighet att lösa problemet för äldre, 

multisjuka medicinska patienter tillsammans med psykiatriska patientgrupper. 

Alternativ E är inte aktuellt. 

6 Rekommendation 

Ångermanlands Läkarförening ser positivt på en utveckling av Nära Vård. Den största 

andelen av patienterna behöver få vård lokalt och nära och de flesta patienterna har 

inte behov av att resa för att få adekvat vård. Den nuvarande organisationen baseras 

på att både patienter och personal ska flytta sig över länet till rätt instans. Det möter 

vare sig befolkningens önskningar eller patienternas behov. 

Behovet av stora kapitalinvesteringar finns men är begränsat till en relativt sett liten del 

av vårdkedjan. Dessa investeringar är rimligt att behålla inom ramen för en regional 

prioritering. Övrig vård kan i stor omfattning bedrivas med goda resultat på alla platser i 

länet nära patienterna.  

Samordningsvinsterna med en Nära vård skapas genom en kontinuitet, en kännedom 

om patienterna och insatser som sätts in tidigt i sjukdomsförloppet för att undvika 

onödigt lidande men med möjlig sidoeffekt att kostnaderna kan minska. 

De alternativ som beskrivs i regionens arbetsmaterial ger förslag till lösningar men 
bemöter inte de utmaningar som finns beskrivna i detta dokument. 
 
Utmaningarna med samtidig specialisering och generalisering, kunskapsstyrning, lokalt 
ledarskap, kompetensförsörjning och utvecklingen av samarbete i regionen finns inte 
på ett tydligt sätt beskrivet i vare sig problembeskrivning eller lösningsförslag som är 
tydligt administrativt inriktade. 
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Ångermanlands Läkarförening vill därför föreslå en organisation bestående av tre 
Närsjukvårdsenheter där slutenvård inkluderande ortopedisk och kirurgisk slutenvård 
kombineras med psykiatri och primärvård. Det skulle lösa problem med komplexa 
patienter och skapa en organisatorisk tyngd för att hitta lösningar. 
 
Kombinerat med detta måste naturligtvis samordning ske över länet för att lösa 
exempelvis de nuvarande bristerna i kösituationen. Trots att länsverksamheterna har 
haft en gemensam organisation under flera år har det inom flera verksamheter visat sig 
vara kontraproduktivt med en gemensam kö. Däremot är det fullständigt nödvändigt 
och positivt med en större möjlighet till samarbete och avlastning mellan olika delar av 
de opererande verksamheterna. 
 
Ett lokalt och närvarande ledarskap har visat sig vara fullständigt nödvändigt oavsett 
val av organisation där kirurgin i Örnsköldsvik är ett tydligt exempel på behovet av en 
närvarande chef. 
 
Flera verksamheter vittnar om utmaningen med att rekrytera medarbetare när chefen 
befinner sig på avstånd och att sköta en utbildningsverksamhet kräver även det en 
närvarande chef som kan ta ställning till behov och ta tillvara möjligheter till rekrytering 
på ett aktivt sätt. Den ortopediska avdelningen i Örnsköldsvik är ett tydligt exempel på 
en mycket välfungerande enhet som har haft god förmåga att rekrytera trots problem 
inom andra delar av verksamheten med liknande förutsättningar. 
 
Kunskapsstyrning och samarbete över länet är fullständigt nödvändigt att utveckla och 
finns inte överhuvudtaget nämnt trots att det är extremt viktigt att regionen arbetar med 
detta.  
 
Ångermanlands Läkarförening föreslår därför att för varje av de 23 nationella 
programområden som finns definierade tillskapas det ett medicinskt multi-professionellt 
råd bestående av representanter från relevanta delar av verksamheten. Det 
medicinska rådet ska inte bestå av chefer eller verksamhetsutvecklare utan tvärtom 
personal som aktivt arbetar i ämnet med patienter. Dessa medicinska råd får till tydlig 
uppgift att vara uppdaterade på de senaste kliniska riktlinjerna och införa dessa på ett 
strukturerat sätt i verksamheten men kan också ges till uppgift att följa verksamheten i 
olika delar av regionen för att identifiera möjligheter till förbättring. 
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6.1 Förslag 
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