
 

 

NU-sjukvårdens lednings semesterplaner riskerar 
att få allvarliga konsekvenser för patienterna 
 
Covid-19 påverkar hela sjukvården och Västra Götalands läkarförening har förståelse för 
att det allvarliga läget kräver både uppoffringar och anpassningar, bland annat när det 
kommer till årets semester. Samtidigt oroas läkarna över att NU-ledningens nuvarande 
förslag, där alla tvingas skjuta på semestern, oavsett verksamhetens förutsättningar, 
riskerar att få allvarliga konsekvenser för vården i höst.  
 
Hanna Åberg, överläkare på Neurologkliniken, och Andreas Östberg, läkare på 
Neurorehab, ger sin bild av situationen:  
 
"På neurologen och neuro-rehabiliteringen har vi skjutit upp många besök eller omvandlat 
besök till telefonsamtal, för att undvika att patienter som tillhör riskgrupp för Covid-19 kommer till 
sjukhuset om det inte är nödvändigt. Väntelistan för inneliggande utredning har pausats. På neuro-
rehabiliteringen är dagvården tillfälligt stängd. Många undviker att söka vård just nu, för annat än 
Covid-19.  
Pandemin innebär ökad belastning på sjukvården, men olika delar av sjukvården drabbas i olika 

perioder. Vår verksamhet kommer att få den största belastningen i efterförloppet till pandemin, när 

all den vård vi just nu inte kan ge måste tas igen. Att välja att förlägga semestrarna till den period 

då vårt patienttryck sannolikt ökar, kan få stora negativa konsekvenser för vår möjlighet att ge god 

vård.” 

 Läkargruppen på barnkliniken delar bilden av situationen: 
 
”September är en viktig månad för oss, vad gäller planerad verksamhet med mycket mottagning och 
uppföljningar. Vi har redan skjutit på alltför många besök. I slutet av augusti och september var vår 
intention att börja jobba ikapp de köer som växt på sig under omställningen av vården under våren. 
Om september blir en semestermånad för oss, kommer vi att ha svårt att komma ikapp och erbjuda 
barnen den vård de behöver och förtjänar med mindre än att vi riskerar vår egen hälsa på grund av 
arbetsbelastningen i höst.  
 
Under hösten ökar dessutom barnklinikens belastning, vad gäller akut sjuka barn, då infektioner 
såsom RS-virus brukar ta fart för att nå sin topp under vintern. Risken finns att smittspridningen 
kommer att pågå under lång tid och att det kommer en andra våg med COVID-19 i höst. Om 50 
procent av oss ska vara lediga i september när infektionssäsongen startar, blir det ännu svårare att 
hämta in uppskjuten verksamhet.” 

 



Även Ulf Cederbom, överläkare på avdelningen för klinisk fysiologi i NU-sjukvården, oroar 

sig inför hösten:  

 
”Frånvaro på grund av sen semesterperiod kommer att innebära förlängd period med lågt antal 

planerade undersökningar, med ökade köer till följd. Inte förrän långt in i oktober kommer vi ha 

normal bemanning igen (och inte ens normal bemanning räcker till remissinflödet).” 

När sjukhusledningen nu låser fast sig vid en sen semester för alla läkare, väljer man också 

att bortse från den situation som kommer att råda till hösten. Då måste NU-sjukvården 

försöka ta igen mycket av den planerade vård som fått ställas in under våren eller ej skett, 

som en följd av att patienter ej vågat söka vård under Covid-19-pandemin. En läkare på 

hudkliniken i NU-sjukvården beskriver situationen såhär:  

  
”Vi har senaste åren, och även i början av 2020, sett en kraftig stadig ökning av patienter med nya 

maligna melanom men har sedan påsk 2020 märkt av en kraftig minskning av antalet av dessa 

patienter, dvs vi hanterar klart färre nu (ca 1/3 av normalt) sedan i påskas. Det kan enligt oss endast 

förklaras av att folk söker i lägre grad nu, under pågående pandemi. Av den anledningen är vi 

övertygade om att det till hösten kommer en puckel av den här patientkategorin, och dessa kan inte 

vänta utan behöver hantering enligt standardiserat vårdförlopp. Risken är då dessutom att de har 

större och tjockare melanom med sämre prognos.” 

Västra Götalands läkarförening anser inte heller att man redogjort för hur den 

omfördelning av läkare inom sjukhuset, som sjukhusledningen pratar om, ska genomföras. 

Det är inte möjligt att flytta vilken läkare som helst, från en verksamhet till en annan. 

- Vinsten av förvaltningens semesterförslag är som vi ser det mycket oklar. Att så som 

sjukhusledningen uttrycker det ”behandla alla medarbetare likvärdigt” har baserat på vad vi 

fått presenterat för oss, mycket oklar nytta för vården.  Det handlar inte bara om att skjuta 

på semestrarna för läkare som arbetar på IVA och andra belastade verksamheter. Läkarna 

inom intensivvården ser inte hur deras bemanningsbehov, inom en specialiserad verksamhet 

minskar, för att till exempel hudläkare inte får semester under sommaren av solidaritetsskäl, 

säger Johan Klaar, ordförande för Västra Götalands läkarförening, Sektion NU.  

 

- Det här kommer att kosta pengar att hämta igen och drabba flera patientgrupper. Vi ser hur 

man vid andra sjukhus i regionen anstränger sig för att lägga semesterperioden under 

sommaren så långt det är möjligt, både för att tillgodose personalens behov av återhämtning 

och för att stå väl rustade när hösten kommer och ifrågasätter till att NU-sjukvården väljer 

att göra avsteg ifrån detta. Vi begär därför, som en följd av detta, en central förhandling 

enligt §14 eftersom vi inte upplever att vi kommer längre på lokal nivå” fortsätter Johan 

Klaar. 

 

För mer information kontakta: 

Johan Klaar, Specialistläkare internmedicin/ST-akutsjukvård   

Ordförande Sektion NU Västra Götalands läkarförening johan.klaar@slf.se tel 073-049 08 54 

Emelie Hultberg, specialistläkare gynekologi och obstetrik, ordförande Västra Götalands 

läkarförening. emelie.hultberg@slf.se 073-399 27 90 
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