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Svar på interpellation från Kristina Winberg, SD - 
Akutmottagningarnas arbetsbelastning och 
platsbrist  
I interpellation till landstingsstyrelsens ordförande ställer Kristina Winberg frågor 
kring akutmottagningarnas arbetsbelastning och platsbrist med anledning av 
rapport från Arbetsmiljöverket.  
 
Arbetsmiljöverkets har påtalat brister och ställt krav avseende riskbedömning av 
arbetsmiljön vid överbeläggning två av på länets sjukhus. I en kontext av en allt 
högre belastning på akutsjukvården är det viktigt att Landstinget ständigt arbetar 
för en hög patientsäkerhet och god arbetsmiljö.   
I Arbetsmiljöverkets rapport 2012:2 ligger fokus på: 
 

• Strategier för att förebygga överbeläggningar 
• Riskbedömningar av arbetsmiljön vid överbeläggningar och åtgärder 

 
En rad åtgärder har vidtagits efter Arbetsmiljöverkets inspektion samt som en del i 
verksamheternas kontinuerliga förbättringsarbete. Kliniker har infört skriftlig 
riskbedömning i samband med överbeläggningar. Riskbedömningen ska omfatta 
både fysiska och psykiska arbetsmiljörisker. Överbeläggningsplan finns för att 
använda sjukhusens samlade resurser vid belastningstoppar och därmed undvika 
att en klinik överbelastas. 
 
Det pågår ett omfattande arbete för att utveckla vården och därmed förebygga och 
minska problem med överbeläggningar inte minst inom området ”mest sjuka 
äldre”. Dessutom pågår inom den kraftsamling, som finns beskriven i budget 
2012, en översyn av geriatriken. Några förbättringsområden beskrivs nedan.  
 
För att utveckla och stärka akutprocessen har akutklinikerna på 
Höglandssjukhuset och Länssjukhuset Ryhov anställt akutläkare. Som ett led i 
utvecklingen pågår/planeras även ombyggnationer av dessa akutmottagningar. 
 
Arbete pågår för att verka för patientstyrning till rätt vårdnivå mellan 
specialistvård och primärvård där faktadokumenten är ett viktigt strategiskt 
verktyg för att leda vården. 
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Överläggningar pågår med kommuner för att kunna göra vårdplaneringar i ett 
tidigare skede för att därigenom snabbare föra över färdigbehandlade patienter till 
rätt vårdnivå. 
 
Som framgår ovan har de brister som Arbetsmiljöverket påpekat åtgärdats i 
verksamheten. Arbetet med att utveckla vården och arbetsmiljön fortsätter i 
verksamheten i  enlighet med budget och flerårsplan 2012 och 
Landstingsstyrelsen får regelbunden uppföljning i månadsrapporter samt 
fördjupad information vid behov.   
 
 
Maria Frisk  
Landstingsstyrelsens vice ordförande 

 
 

 


