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Inledning 

En väl fungerande sjukvård är oerhört viktigt för medborgarnas trygghet och hälsa. 
För invånarna i Skellefteå är lasarettets framtid en huvudfråga för att sjukvården i 
norra länsdelen ska fungera. 

Den senaste tidens besparingar har skapat ökande oro för lasarettets framtid och vi 
anser det därför oerhört viktigt att vidta åtgärder som tryggar lasarettets långsiktiga 
funktion som fullvärdigt akutsjukhus och nav för sjukvården i norra länsdelen. Det är 
därför vi nu presenterar ett framtidspaket för Skellefteå lasarett som syftar till att 
säkra framtiden för lasarettet och åtgärda några av de mest akuta bristerna.  

Vårt framtidspaket riktar in sig på 4 områden: 

 
1. Stärka lasarettets ledning och självstyre. Idag saknas en platschef vid 

Skellefteå lasarettet som har ett övergripande och sammanhållande ansvar för 
lasarettets utveckling. Vidare finns idag ingen tydlig målbild för vilket lasarett 
det är vi vill ha i framtiden. Det är olyckligt för en stor verksamhet som många 
människor är beroende av. 

2. Säkra lasarettets status som akutsjukhus. De senaste besparingarna och 
planerna på ökad centralisering till Umeå gör att det finns en ökad oro för 
lasarettets framtid som akutsjukhus. En sammanhållen akutkirurgi och god 
läkarförsörjning är några viktiga komponenter för att långsiktigt klara detta. 

3. Fungerande äldrevård. Skellefteå lasarett har haft stora neddragningar på 
vårdplatser för äldre och det har i sin tur har resulterat i stora och ständiga 
överbeläggningar. Dessutom är inte dagens hälso- och sjukvård och 
kommunala omsorg anpassad utifrån de äldres behov. Det har gjort att många 
äldre hamnar i kläm och inte får den vård de har rätt till och behöver. 

4. God vård för våra barn. Barnklinikens vara och icke vara har diskuterats 
under många år med sommarstängningar och hot om nedläggning eller 
nedskärningar. Även BUP i Skellefteå är en mångårig följetong med 
oacceptabelt långa väntetider. Barnens hälsa och trygghet måste vara högsta 
prioritet och därför måste något göras åt dagens situation. 

 

Andreas Löwenhöök Carin Hasslow Daniel Öhgren Lena Sandberg 
Moderaterna Folkpartiet Liberalerna Centerpartiet Kristdemokraterna 
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Stärka lasarettets ledning och självstyrelse 

Idag saknas en platschef vid Skellefteå lasarettet som har ett övergripande och 
sammanhållande ansvar för lasarettets utveckling. Vidare finns idag ingen tydlig 
målbild för vilket lasarett det är vi vill ha i framtiden. Det är olyckligt för en stor 
verksamhet som många människor är beroende av. Beslutsfattande nära 
verksamheterna och nära patienterna bygger oftast på bättre lokal förståelse, som i 
sin tur leder till bättre beslut och styrning. Detta är principer som Alliansen vill 
utveckla. Vi föreslår därför: 

Inrätta platschef på Skellefteå lasarett 
Skellefteå lasarett är en stor arbetsgivare. Det jobbar omkring 1 300 personer inom 
lasarettets olika verksamheter som servar ca 80 000 innevånare med hälso- och 
sjukvård. Trots lasarettets omfattande verksamhet och stora antal anställda finns 
ingen tydlig platschef med övergripande ledningsansvar. 

Vi anser att en stor organisation som Skellefteå lasarett ska ha en platschef. Detta 
skulle ge lasarettet en sammanhållen och tydlig röst i frågor som investeringsbehov, 
generella prioriteringar och samverkan med andra huvudmän. Den nuvarande rollen 
som vårdkoordinator bör förstärkas med ett tydligare mandat och förändras till en 
platschef. 

Ta fram målbild och vision för Skellefteå lasarett 
Idag saknas det en tydlig målbild och vision för Skellefteå lasarett. Det ser vi som en 
brist. För att sätta större fokus på de utvecklingsmöjligheter som finns vid lasarettet 
anser vi att landstinget ska utarbeta en tydlig målbild med en framåtsyftande vision.  

Syftet med dessa ska vara att tillvarata sjukhusets förutsättningar för utveckling av 
hälso- och sjukvården i Skellefteå och i länet. De ska också beskriva hur man 
långsiktigt säkrar tillgången på en god och tillgänglig hälso- och sjukvården för den 
norra länsdelen. Tanken är att målbilden och visionen ska fungera som underlag när 
landstinget ska fatta beslut som rör lasarettets utveckling, vare sig det rör sig om 
nysatsningar eller eventuella neddragningar.  

Utreda effekterna av centrumbildningar och länskliniker 
I grunden anser vi att beslutsfattandet i hälso- och sjukvården ska flyttas ner till den 
mest patientnära nivån. Att ökat lokalt bestämmande stärker verksamheterna och i 
förlängningen kvalitén för den enskilde patienten. Under ett antal år har landstinget i 
Västerbotten infört så kallade centrumbildningar och länskliniker. Detta har inneburit 
att kliniker, av samma typ, vid länets tre sjukhus har slagits ihop i en organisation. Vi 
befarar att detta kommer att leda till ett minskat inflytande för de mindre sjukhusens 
verksamheter. 

Mot bakgrund av detta vill vi göra en extern utredning av de centrumbildningar och 
länskliniker som har inföst för att ta reda på vilka effekter dessa fått. Till exempel 
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vill vi veta om personalens inflytande över den egna verksamheten har flyttats längre 
ifrån den lokala beslutsnivån. 

Säkra lasarettets status som akutsjukhus 

Skellefteå ett fullvärdigt akutsjukhus med gott rykte hos befolkningen, personalen 
och detta har bekräftats av jämförande statistik. De senaste besparingarna och 
planerna på ökad centralisering till Umeå gör att det finns en ökad oro för lasarettets 
framtid som akutsjukhus.  

Akuta situationer kräver akut omhändertagande med lokal kompetens. Ett fullvärdigt 
akutsjukhus ska kunna ta emot alla sjuka och det ska finnas omedelbar tillgång till 
operationsavdelning, intensivvård och röntgenundersökning och jourverksamhet 
inom ett stort antal specialiteter.  

Alliansen ser därför allvarliga konsekvenser för lasarettets långsiktiga status som 
akutsjukhus i och med de senaste neddragningarna och tendensen till ökad 
centralisering av viss kirurgi till Umeå. Vi föreslår därför: 

Identifiera och säkra baskirurgi för fullvärdigt akutsjukhus 
Det är viktigt att säkra kirurgin i Skellefteå så att kvalitet och kompetens bibehålls 
och utvecklas. En sammanhållen och högkvalitativ akutkirurgi är avgörande för ett 
fullvärdigt akutsjukhus. Vi vill därför tillsätta en utredning för att identifiera vilken 
kirurgi som behövs för att Skellefteå lasarett ska förbli ett fullvärdigt akutsjukhus. 

Stärk läkarsituationen genom fler ST- tjänster 

Den långsiktiga läkarförsörjningen är oerhört viktigt för att kunna bibehålla 
nödvändig kompetens för att driva ett fungerande akutsjukhus. Vi föreslår därför att 
landstinget ökar antalet ST-tjänster på Skellefteå lasarett inom kirurgi-området.  

Förstärkt ambulansverksamhet 

En utredning kring akuta transporter i Västerbottens läns landsting, presenterad i 
början av 2011, visade att ambulansverksamheten i länet vid det tillfället var 
underdimensionerad i förhållande till ett ökande behov. Till exempel visades att 
ambulansstationen i Skellefteå stod helt tom, på grund av upptagna ambulanser, ca 
50 timmar i månaden – vilket innebär att den som ringer efter en ambulans inte kan 
räkna med att få hjälp på en gång.  

Sedan 2011 har nedskärningar genomförts som ytterligare har försvagat 
ambulansverksamhetens kapacitet. Mest uppmärksammat har situationen i Åsele 
varit, men även i Skellefteåområdet har det skett försämringar. Personal från 
Skellefteå bemannar nu upp en station i Ånäset för att täcka norra Robertsfors 
kommun. 

Alliansen är inte till freds med ambulansverksamheten kapacitet i förhållande till 
behovet. Vi anser att verksamheten i länet måste förstärkas genom fler ambulanser. 
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Vi vill också satsa på kompletterande och avlastande akutsjukvård som I Väntan På 
Ambulans och ambulerande husläkare. 

Fungerande äldrevård  

En god äldrevård har alla rätt till. Men tyvärr har Skellefteå lasarett de senaste åren 
haft stora neddragningar på vårdplatser för äldre och det har i sin tur har resulterat i 
stora och ständiga överbeläggningar.  

Under åren 2005-2013 har lasarettet totalt tappat 185 vårdplatser och idag finns det 
exempelvis bara kvar 12 geriatriska platser i Skellefteå. Det är delvis en konsekvens 
av nya effektivare behandlingsmetoder, dagvård och kortare vårdtider. Det är också 
en följd av landstingets ekonomiska besparingar. 

Skellefteås 12 geriatriska platser kan jämföras med Sjukhuset i Umeå där det finns 
60 platser och en helt annan läkarbemanning med geriatrisk kompetens. Denna 
snedfördelning visar sig också i statistiken över vårdkonsumtion, där det visar sig 
tydligt att äldre i Umeå-området konsumerar mer vård än de äldre i norra länsdelen.  

Dessutom är inte dagens hälso- och sjukvård och kommunala omsorg anpassad 
utifrån de äldres behov. Det har gjort att många äldre hamnar i kläm och inte får den 
vård de har rätt till och behöver. Vi föreslår därför: 

Fler vårdplatser och specialistutbildade läkare och sjuksköterskor 
Idag vårdas äldre patienter på medicin- och kirurgavdelning, som geriatriken med ett 
utökat uppdrag och större volymer med fördel skulle kunna ta hand om. Med fler 
antal platser och ett bredare uppdrag som möjliggörs av framför allt fler 
specialistkompetenta läkare och sjuksköterskor skulle geriatriken i Skellefteå kunna 
ta emot fler patienter och ge en bättre vård. Det ger även ökade möjligheter till 
medicinsk eftervård och rehabilitering.   

Inrätta mellanvårdsavdelning i samverkan landsting & kommun 
Våra äldre sjuka ska inte drabbas av luckor i hur vården och omsorgen är uppbyggd. 
Men ett stort problem är att många patienter ligger kvar på lasarettet i väntan på 
anpassning till hemmet eller särskilt boende. Därför skulle mellanvårdplatser i 
samarbete mellan kommun och landsting ge nödvändig avlastning och minska risken 
att äldre patienter hamnar i kläm mellan kommunen och landstinget.  

Ett problem är att ge rätt vård under olika skeden för äldre patienter. En patient kan 
vara färdigbehandlad i slutenvården på sjukhuset men inte tillräckligt frisk för att 
flytta hem till sitt ordinarie boende. En lösning på problemet är att inrätta 
mellanvårdsavdelning i samverkan landsting & kommun. I mellanvården kan äldre 
patienter få mer vård och rehabilitering än vad kommunen kan erbjuda, med 
läkarresurser på plats.  

På mellanvårdsavdelningen kan utskrivningsklara patienter som inte är tillräckligt 
friska för att åka hem komma i gång med till exempel maten och medicineringen. På 
så sätt får patienterna en mer ändamålsenlig vård och ett bättre omhändertagande. 
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Samtidigt minskar risken för återbesök i akutvården och det skulle även förbättra 
patientsäkerheten. 

God vård för våra barn 

Barnen är vår framtid och en väldigt viktig grupp att prioritera i hälso- och 
sjukvården. Det är därför av största vikt att de problem som finns inom just detta 
område åtgärdas snarast. Barnklinikens vara och icke vara har diskuterats under 
många år med sommarstängningar och hot om nedläggning eller nedskärningar. 
Även BUP i Skellefteå är en mångårig följetong med oacceptabelt långa väntetider.  

Situationen på BUP i Skellefteå är nu glädjande nog något bättre men med vetskap 
om läget i övriga länet och historien i färskt minne är alliansen väldigt mån om att 
vidta åtgärder som undviker att vi åter får oacceptabla väntetider till BUP i 
Skellefteå. Barnens hälsa och trygghet måste vara högsta prioritet och vi föreslår 
därför att: 

Ökat antal vårdplatser på barnavdelningen 
Barnklinikens vara och icke vara har diskuterats under många år med 
sommarstängningar och hot om nedläggning eller nedskärningar. Denna situation har 
gett upphov till många föräldrars frustration, och Alliansen anser att frågan hanterats 
klantigt.  

Vi anser att barnavdelningen är central för att skapa trygghet för barnfamiljerna i 
Skellefteåområdet. Vi föreslår därför att öka barnavdelningen med två platser och 
därmed återställa antalet vårdplatser som det var före de senaste neddragningarna. 
Sommarstängning av barnavdelningen ska aldrig vara något alternativ. 

Korta väntetiderna till BUP genom extern upphandling 
Barn-och ungdomspsykiatrin (BUP) har under många år varit Västerbottens läns 
landstings stora problem. I en nationell jämförelse sticker tyvärr Västerbotten ut på 
ett negativt sätt när det gäller väntetider till BUP. Långa väntetider år efter år till 
BUP är naturligtvis inte acceptabelt.  

Alliansen har tidigt uppmärksammat detta stora problem. Barn som behöver stöd och 
hjälp ska inte behöva vänta på hjälp och stöd. Omgivningen- familjen , skolan och 
anhöriga berörs såklart också på ett negativt sätt. Köbildning sätter givetvis press på 
personalen, vilket vi ser som ett arbetsmiljöproblem som måste åtgärdas 

Vi föreslår därför ökade möjligheter till extern upphandling av kompetens för att 
snabbt kunna kapa vårdköer vid BUP, om och när dessa uppstår. Vi vet att det finns 
privata aktörer som skulle kunna hjälpa till att komma till rätta med vårdtiderna och 
har inte landstingets egen verksamhet klarat tillgängligheten de senaste åren måste 
något nytt göras. 
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Sammanställning av förslag 

 
Åtgärd  Kostnad 
  

Inrätta platschef på Skellefteå lasarett  Ingen eller liten extra kostnad 
Alliansmotion till landstingsfullmäktige 

Ta fram målbild och vision för Skellefteå lasarett     Befintliga utredningsresurser 
Alliansmotion till landstingsfullmäktige 

Utreda effekterna av centrumbildningar/länskliniker  Befintliga utredningsresurser 
Alliansmotion till landstingsfullmäktige 

Identifiera & säkra baskirurgi fullvärdigt akutsjukhus Befintliga utredningsresurser 
Alliansmotion till landstingsfullmäktige 

Inrätta fler ST- läkartjänster 3-5 mkr (totalt 15 mkr i budget) 
Inryms i Alliansens landstingsbudget för 2014 

Förstärkt ambulansverksamhet ca 4,5 mkr 
Inryms i framtida Alliansbudget, ej redan 2014 

Fler vårdplatser och specialistutbildad personal ca 3,6 mkr (4 platser Geriatriken) 
Inryms i Alliansens landstingsbudget för 2014 

Inrätta mellanvårdsavdelning  Förhandling med kommunen 
Redan inlämnad alliansmotion 

Ökat antal vårdplatser på barnavdelningen ca 1,8 mkr (2 platser Barnavd) 
Inryms i Alliansens landstingsbudget för 2014 

Korta väntetider BUP genom extern upphandling Om behov uppstår, 0-2 mkr 
Inryms i Alliansens landstingsbudget för 2014 
  

 

 


