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INTE BARA EN SÄNG 

Bristen på vårdplatser är den 

största utmaningen 
Det har på sistone talats en hel del om krisen i vården och vårdskulden efter pandemin. Den 

enskilt viktigaste orsaken till den situation som uppstått och det största hindret för att lösa den 

är den kroniska bristen på bemannade vårdplatser. 

Vi som skriver detta företräder en stor del av vårdpersonalen i Region Örebro län. Vi har 

under en lång tid inom ramen för vårt fackliga arbete påtalat detta för regionens företrädare 

och detta är enligt oss också den största utmaningen vården står inför. 

Vårdplatsbristen har en starkt negativ inverkan på: 

Möjligheten att bedriva en god vård med bibehållen patientsäkerhet. 

Arbetsmiljön för skötare ,undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. 

För tre år sedan fanns det i regionen cirka 550 somatiska slutenvårdsplatser. Redan då var 

tuffa prioriteringar kring vem som skulle få en vårdplats vardagsmat och vårdpersonal på 

avdelningarna kämpade för att hinna med. Sedan dess har det antalet minskat med knappt 20 

procent till cirka 450 platser och situationen är numera helt ohållbar. 

Veckorna före jul kulminerade detta och många ifrågasatte om vi verkligen kunde bedriva en 

acceptabel vård med rådande förutsättningar. Vid ett antal tillfällen de senaste månaderna har 

det mitt på eftermiddagen bara funnits enstaka platser kvar inom hela regionen. 

Beredskapen för att hantera en större mängd patienter vid till exempel en trafikolycka kan 

inte anses vara god i ett sådant läge. Det bör också nämnas att siffrorna ovan motsvarar antalet 

vårdplatser under vår och höst – under sommar och jul dras platserna ned ytterligare för att 

skapa möjlighet för ledighet. Situationen är då ofta ännu tuffare. 

Bristen på vårdplatser är heller inte isolerad till vår region. Precis samma problem finns i 

olika utsträckning i samtliga regioner. Sverige sticker ut starkt med lägst antal vårdplatser, 2,1 

per 1 000 invånare, jämfört med övriga jämförbara länder med ett genomsnitt på 3,9 i EU 

(finns inga nyare siffror än 2018). 

En vårdplats är inte bara en säng utan kräver även ett lag av kompetent personal från olika 

yrkesgrupper som arbetar mot ett gemensamt mål. Att bygga upp den expertis som krävs tar 

år av träning och kompetensutveckling. Detta kräver kontinuitet på vårdavdelningarna, helt 

enkelt att folk vill stanna kvar. I dag är det inte alls ovanligt att den sjuksköterska som jobbat 

längst på en vårdavdelning under ett pass har varit där i mindre än ett år! 

Det skapar förstås väldigt dåliga förutsättningar för att vårda svårt sjuka patienter med 

komplexa medicinska behov vilka är de enda som i dagens läge kan räkna med en plats på 

sjukhus. Bristen på erfarna kollegor och därmed handledning är ofta en anledning till att de 

nya sjuksköterskorna byter arbetsplats eller väljer att sluta i yrket. 



Mycket kompetens och många års erfarenhet kommer även att försvinna då flera 

undersköterskor och skötar redan börjat gå i pension. 

Det som händer när det fattas vårdplatser är: 

Man överbelägger på de avdelningar som är öppna. Det vill säga den personal som finns där 

får ta ansvar för fler patienter än det finns kapacitet för. Det är dåligt. 

Man utlokaliserar patienter till avdelningar där man inte har kompetens för att hantera det 

tillstånd patienten är inlagd för. Detta är ännu sämre. 

Patienter med tillstånd som egentligen skulle motiverat inneliggande vård tvingas skickas 

hem, i bästa fall med en snar uppföljning inom den redan belastade öppenvården. Detta är 

under all kritik. 

Fokus har, på grund av bristen på vårdplatser, mer och mer flyttats från det medicinska och 

omvårdnadsmässiga omhändertagandet till logistik. Mer och mer av arbetet på 

akutmottagningarna handlar om att utreda så långt det går för att kunna skicka hem patienter 

och inte behöva belasta vårdavdelningarna. Detta tar tid och resurser och får konsekvenser 

inte bara för de patienter som behöver vänta länge utan även för de sjuksköterskor, 

undersköterskor och läkare som arbetar där då arbetsbelastningen ökar markant. Även inom 

stödjefunktioner som röntgen och laboratoriemedicin ökar belastningen. 

Andra som också drabbas är primärvården som i högre utsträckning måste hantera svårare 

tillstånd och utöka sitt jourarbete. I slutändan är det oftast den högst ansvarige läkaren som, 

med sin legitimation i potten, står inför att hantera en situation där alla lösningar är dåliga och 

där möjligheten att påverka grundproblemet, bristen på vårdplatser, är obefintlig. 

Man kan bara i viss mån skylla den rådande situationen på pandemin. När inflödet av 

patienter som krävde inneliggande vård var som störst under 2020, med som mest cirka 70 

inneliggande Covidpatienter samtidigt, minskade också antalet ”vanliga” patienter i hög 

utsträckning. Dessutom fanns det en anda av gemensam kraftsamling och en vilja från alla 

yrkesgrupper att lösa denna historiska utmaning tillsammans. I takt med att pandemin fortsatte 

minskade dock orken att fortsätta kämpa. Frekventa dubbelpass och begränsade möjligheter 

till ledighet gjorde inte situationen bättre. Trots extremt hög smittspridning ser vi nu, tack 

vare vaccinationerna, väldigt få patienter som behöver vård enbart på grund av covid-19. 

Vårdplatsbristen däremot har bara ökat. Vi vill hävda att pandemin bara satt ljuset på de 

kroniska problem vården dras med! 

När vi diskuterar denna fråga med regionens företrädare får vi ibland frågan om vad vi 

tycker att man ska göra. Vi inser naturligtvis att det inte finns någon enkel lösning och vill 

ändå tro att arbetsgivaren är uppriktig i sin försäkran om att man arbetar med detta och är 

angelägna att hitta en lösning. Någon så kallad quick fix tror vi heller inte finns, detta är ett 

problem som byggts upp under lång tid och där arbetet för att komma tillrätta med det 

behöver vara långsiktigt. 

Även om vi i första hand anser att ansvaret för att lösa detta ligger på regionen skulle vi 

ändå vilja peka på några saker som vi tror leder i rätt riktning: 

Skapa rimliga villkor för regionens anställda med lönemodeller och karriärvägar som 

uppmuntrar våra medlemmar att vilja stanna kvar inom vården. Vidareutbildning, möjlighet 

att växa i sitt yrke och inte minst en god arbetsmiljö är minst lika viktigt som extra pengar i 

lönekuvertet. 



Skapa en mer flexibel schemaläggning. För en del kanske det passar bättre att bara jobba helg 

eller kväll, andra kanske kan tänka sig att jobba på vårdavdelning om man kan varva det med 

raka veckor på en mottagning. Detta görs redan i viss utsträckning men kan utvecklas 

påtagligt. 

Hyrpersonal måste kunna användas i akuta situationer för att hjälpa upp situationen. Det är 

inte önskvärt som långsiktig lösning, men i nuläget förhindrar regionens policy ofta att man 

använder detta överhuvudtaget. 

Kommunerna måste i högre utsträckning ta emot patienter som inte är i behov av sjukhusvård 

men ändå har ett stort omsorgsbehov. I nuläget blir de inte sällan kvar på sjukhusen under 

lång tid i väntan på en kommunal plats. Så med andra ord gäller ovanstående förslag även den 

kommunala hälso- och sjukvården. 

Den 28 januari annonserade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en nationell tillsyn av 

sjukhusvården i Sverige. Regionerna förväntas inkomma med en redovisning av behovet av 

vårdplatser samt behov och tillgång till vårdpersonal. Det vill säga exakt det som vi 

upprepade gånger bett regionen om. Vi välkomnar detta och ser fram emot en redovisning av 

svaren från företrädare för Region Örebro län. 
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