
Tre akutsjukhus 

Länets tre akutsjukhus ska svara för länets behov av akut specialistsjukvård. En allt högre 

grad av specialisering inom respektive klinisk specialitet leder till att samverkan i länet 

behöver utvecklas för att ge god och jämlik vård även till dem som har mer ovanliga besvär. 

Samverkan garanterar att specialistkunskapen tas tillvara i hela länet och tryggar bästa 

möjliga vård för befolkningen. Inom den specialiserade vården är samverkan av stor vikt, för 

att minska sårbarheten och erbjuda vård med jämn kvalitet till länets alla invånare på ett 

kostnadseffektivt sätt. Det innebär att vården inom fler områden än hittills förläggs till ett eller 

två av de tre akutsjukhusen. Regionen följer definitionen beskriven i SOU 2002:31 av vad ett 

akutsjukhus ska innehålla. Grundkraven är att det ska finnas omedelbar tillgång till 

operationsavdelning, intensivvård och röntgen. Vidare bör inom sjukhuset finnas jourlinjer 

med tillgång till specialister, eller läkare i slutet av sin specialistutbildning, inom kirurgi, 

ortopedi, internmedicin, gynekologi, röntgen och anestesi samt tillgång till vissa 

beredskapsresurser. 

 

Under de senaste åren har flera översyner och utredningar gjorts av den egna verksamheten. 

Jämförelser med andra landsting och regioner har också gjorts. I dessa översyner finns 

utmaningar nu och framåt beskrivna.  

 

2012 presenterades utredningen ”Hur möter vi framtiden – utmaningar och 

utvecklingsområden inom den specialiserade vården” och den har sedan varit en av 

utgångspunkterna i verksamhetsplaneringen. Några slutsatser och utmaningar från den: ”För 

att tillgodose kraven som hälso- och sjukvården kommer att möta behövs en kraftsamling 

inom och mellan specialiteterna med ett ökat samarbete mellansjukhusen…” . ”Den naturliga 

vägen idag vad gäller medicinsk utveckling är via MPG, men erfarenheterna visar att detta 

ofta är en svårframkomlig väg…”. ”Kunskapsstyrning och kvalitet är sannolikt de starkast 

drivande och mest utslagsgivande krafterna för en hållbar utveckling på sikt. Därtill kommer 

kraven på effektivitet i en alltmer konkurrensutsatt situation. Behovet av en nivåstrukturering 

med arbetsfördelning mellan sjukhusen är redan påtalad inom cancervården. För att klara 

dessa och övriga utmaningar behövs en effektivare 

samordning och beslutsordning i länet.” 

 

I revisionens granskning av landstingets operationsverksamhet 2014 står  

som svar på fråga om landstingsstyrelsen utformat en styrning som främjar ett effektivt 

utnyttjande av operationsverksamheten: Den styrning som sker idag bygger på en idé om 

styrning och utveckling i och från respektive verksamhet. Sjukhusnivåerna och 

landstingsnivån har diffusa bilder av operationsverksamheternas produktivitet och effektivitet. 

Det finns inte heller någon tydlig eller systematisk efterfrågan på sådana bilder i de övriga 

ledningsskikten. Styrningen är till stora delar traditionell och delvis omodern utifrån 

vedertagen kunskap om processutveckling och styrning utifrån aktiva 

uppföljningsparametrar. 

 

Som svar på revisionens fråga om de gemensamma operationsverksamheterna samordnas på 

ett ändamålsenligt sätt: Samordning sker till största delen genom frivilliga överenskommelser 

mellan de tre sjukhusområdena via MPG. Det finns bland flera intervjuade chefer en 

uppfattning av att operationsresurserna skulle kunna utnyttjas bättre med en intensifierad 

samordning mellan sjukhusen.  

 

 



Under hösten 2014 har en översyn av kirurgisk verksamhet gjorts med de tre akutsjukhusen 

som utgångspunkt i syfte att skapa organisatoriska förutsättningar för bästa möjliga utveckling 

inom kirurgisk verksamhet ur ett invånarperspektiv. I översynen föreslås en länsgemensam 

kirurgklinik för att på bästa sätt tillgodose invånarnas behov och professionell utveckling.  

 

Utredningar och rapporter visar att ledning och styrning behöver utvecklas för att 

verksamhets- och ekonomiska mål ska nås. De senaste årens satsning på arbeten i medicinska 

programgrupper har inte räckt till. 

 

 

Regionen har idag en blandning av organisering efter geografi; tre sjukvårdsområden och 

efter specialitet; t ex radiologi, laboratorier, ambulans och urologi. Att erbjuda lika vård för 

länets invånare, liksom att möta förändringar, i form av ökad specialisering och ny patientlag 

tillsammans med behov av kostnadsminskningar ställer nya krav på ledning och styrning av 

verksamheten. Medicinska programgruppernas arbete leder till gemensamma 

förbättringsarbeten, vilket är bra men de har inte förutsättningar att planera och arbeta 

tillsammans på ett sätt som ger lika vård för länets invånare. 
 

Utvecklingen ställer nya krav på den organsation som ska stödja verksamhet och 

verksamhetsutveckling. Förändringar i organisationen bör ske stegvis. Ett första steg är att 

2015 förändra sjukvårdsdirektörernas uppdrag från att leda hälso- och sjukvården i ett 

geografiskt område till att leda medicinska områden; medicinsk vård, kirurgisk vård och 

psykiatrisk vård. Innan förändringsarbetet sedan påbörjas ska synpunkter från 

medarbetare och chefer samlas in och en kommunikationsplan göras. Synpunkter och 

kommunikationsplan ska göras före 1 februari och presenteras för regionstyrelse, 

nämnd för folkhälsa och sjukvård samt central samverkansgrupp. Detta ger en tydlig 

ledning och utveckling av arbetet inom de medicinska områdena där kompetens och resurser 

kan styras och fördelas på de tre akutsjukhusen i syfte att ge invånarna jämlik vård med hög 

kvalitet och säkerhet. Sjukvårdsdirektörerna utgår i sitt förändrade uppdrag från varsitt av de 

tre akutsjukhusen. Den lokala samordningen kommer fortsatt också att vara mycket 

betydelsefull. Frågan om behov av länsklinik för kirurgi och eventuellt andra specialiteter får 

prövas efter hand efter förslag från verksamhetsansvariga. Den beskrivna förändringen ger 

möjlighet till nya arbetssätt och gemensam planering, som arbetas fram i verksamheten av 

chefer och medarbetare. I arbetet tas chefers och medarbetares kompetens och erfarenhet av 

förbättringsarbete tillvara och riskanalyser görs inför samverkan med fackliga organisationer. 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård och regionstyrelsen informeras kontinuerligt och större 

förändringar förs fram för politiskt beslut.  

 


