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Sammanfattning
Ångermanlands Läkarförening (ÅLF) har sedan införandet i flera diskussioner med arbetsgivaren 
Region Västernorrland (RVN) ifrågasatt den nuvarande ledningsorganisationen. Uppfattningen bland 
en majoritet av våra medlemmar är att ett frånvarande ledarskap leder till flera negativa effekter i 
den lokala organisationen och en ineffektiv beslutskedja. 

ÅLF uppfattar det därför som positivt att det är stor lokal tyngd i förslaget till Nära Vård-organisation.
En huvuddel av vårdtunga patienter rör sig framförallt lokalt och organisationen bör avspegla detta. 
Samordningen mellan de olika delarna av vårdkedjan har också varit en brist i nuvarande 
organisation vilket ges möjlighet till förbättring med en organisation som sträcker sig över 
primärvård, akutvård och slutenvård. 

Sammantaget gör ÅLF bedömningen att en organisation som baseras på Nära Vård är till nytta för 
patienter men underlättar också för medarbetare och är ett steg för att återskapa en välfungerande 
vårdorganisation i Region Västernorrland.

Diskussion
Patienten i centrum
Det är viktigt att återskapa en lokal ledningsstruktur som kan lösa problem nära verksamheten. 
Dessutom är det viktigt att patienten är i centrum och att organisatoriska gränser inte tillåts öka 
risken att patienter faller mellan stolarna.

ÅLF anser att en närsjukvårdsorganisation bör innehålla de psykiatriska, kirurgiska och ortopediska 
verksamheterna tillsammans med övriga verksamheter som nu är organiserade efter en 
länsklinikslogik. Samarbetet mellan olika delar av vårdkedjan lokalt är viktigare än en samordning 
över länet för att ge patienterna en kontinuitet och trygghet i den vård de behöver. Det finns en 
tydlig risk att patienter kommer att hamna i organisatoriska mellanrum där vare sig 
närsjukvårdsorganisationen eller länsklinikorganisationen vill ta ett ansvar för patientens vård. 

Patienter med extra stor risk att bli drabbade av organisatoriska mellanrum är de som har små egna 
resurser att lösa organisatoriska problem. Patienter med psykiatriska diagnoser och äldre sjuka 
riskerar i högre omfattning än andra att drabbas. (1)

Ledningsorganisationen och mötesstrukturen bör ha stort fokus på att hålla patientens behov i första
rummet och för att överbrygga brister i en delad organisation.

Chefsstöd
För att nå framgång i en lokal organisation är det viktigt att närsjukvårdscheferna får ett omfattande 
mandat och tydligt chefsstöd inom flera nivåer, kanske framförallt med HR och ekonomi.

I takt med att delar av organisationen har centraliserats har även stödet till de lokala cheferna blivit 
allt sämre. När det gäller HR och ekonomi nås ÅLF av ett tydligt budskap att de lokala cheferna har 
för lite möjlighet till stöd. Den största utmaningen för att RVN ska komma i ekonomisk balans är att 
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kompetensförsörjningen fungerar på alla nivåer. Då är det tydligt att det behövs stöd från både HR 
och ekonomi för att se över bästa användandet av resurser.

I det här sammanhanget är det viktigt att påpeka att de redan existerande stöd från HR och ekonomi 
bör användas närmare cheferna. Centrala funktioner ska inte tillåtas växa utan att ge medarbetarna 
närmast verksamheten möjligheter att göra sitt arbete. Det är vårdpersonalen närmast 
verksamheterna som kan sin verksamhet och vet vad som behövs för att skapa effektivitet och bäst 
resursutnyttjande.

Bristen i organisation och stöd till chefer har i nuläget fått flera chefer att kliva av sina uppdrag vilket 
är djupt problematiskt och en utveckling som måste vändas. Det är nödvändigt att ha en strategi för 
chefsförsörjning som kan leda till att vi har kloka individer med tydligt ledarskapsfokus som kan leda 
organisationen in i kommande organisation.

Resurstilldelning
De senaste årens organisationsförändringar har kraftigt accelererat kostnaderna i organisationen 
framför allt inom specialistvården. Det är viktigt att en kommande närsjukvårdsorganisation därför 
får resurser baserat på det patientunderlag man ska hantera för att inte riskera underfinansiering 
inom delar av organisationen.

Den kostnadsutveckling vi sett inom specialistvården är oacceptabel och drabbar hela länet med stor 
risk för nya dramatiska åtgärder som riskerar att accelerera utvecklingen och försämra möjligheten 
till en välfungerande organisation. 

Geografisk fördelning av verksamhet
Det är viktigt att tillgången till vård för medborgarna är lika oavsett var i länet man bor. I det liggande
organisationsförslaget skiljer sig bemanningen på olika orter vilket inte helt tydligt avspeglar 
befolkningsunderlaget. I de delar av länet där delar av vården inte är nära tillgänglig behöver det 
finns ett strukturerat omhändertagande för dessa patienter. Därför är det nödvändigt att skapa 
rutiner för handläggning av diagnoser och tillstånd där kompetensen inte finns lokalt tillgänglig men 
också skapa en finansieringsmodell som möjliggör att patienten skickas till rätt enhet för fortsatt 
omhändertagande.

ÅLFs uppfattning är att länsklinikverksamheterna har skiljt sig åt i hur stort ansvar de tagit för 
verksamheter på olika orter. Flera länskliniker har tagit ett ansvar för att handlägga patienter på 
orter där de inte finns representerade medan andra länskliniker har baserat sin handläggning helt på 
transporter och remisshantering av patienter vilket gör situationen svår, speciellt inom brådskande 
eller akut handläggning.

Fortsatt arbete
Utöver val av organisation är det mycket viktigt att fortsatt arbete med införande av en ny 
organisation drar lärdom av de misstag som begicks vid införandet av en länsklinikorganisation. 
Delaktighet, transparens och noggrann planering är framgångsfaktorer och RVN behöver agera med 
kunskapen att medarbetarna har full kännedom om historik trots förändringar av personer i ledande 
ställning. De senaste tio åren har kantats av mindre lyckade beslut som resulterat i den situation 
organisationen nu befinner sig i. Det har gjorts flera utvärderingar som behöver aktualiseras av 
samtliga som är delaktiga i samband med införandet av en ny organisation. (2, 3)
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