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Förvaltningsnamn  

Avsändare Landstingsstyrelsen 

Strokevård och akutgeriatrisk vård på 
Höglandet 

Bakgrund 
Ett utvecklingsarbete pågår inom den geriatriska vården inom Höglandets 

sjukvårdsområde för att möta ett ökande vårdbehov hos en åldrande befolkning. 

Ombyggnaden av Höglandssjukhuset. Eksjö i enlighet med antagen generalplan 

skapar förutsättningar att pröva alternativa lösningar vid utformning av framför 

allt den slutna vården. Att definiera geriatrikens roll i samarbete med övrig vård är 

en av utmaningarna.  En sammanhållen vårdkedja för strokevården, som är ett 

nationellt mål, är en annan utgångspunkt i arbetet.  

 

Geriatriken är ett av områdena i Landstingets kraftsamling 2012 för att 

åstadkomma bättre vård till lägre kostnader. Några av utgångspunkterna som 

preciseras i budget 2012 för fortsatt planering och utveckling är: 

 

 geriatrisk vård som stärker förutsättningarna för vård och rehabilitering i 

                        hemmet och särskilda boendeformer 

 vård i samverkan mellan kommunerna, primärvården och  

                        sjukvårdsområdena 

 arbetssätt och redovisning som möjliggör som möjliggör en samordnad  

                        utvärdering och uppföljning 

 en mer likartad organisation för den geriatriska vården i länets tre  

                        sjukvårdsområden. 

Verksamhetsförändring - vårdplatser 
I enlighet med tidigare budgetbeslut invigs i maj 2012 en ny avdelning för dels 

sammanhållen strokevård, dels akutgeriatrik på Höglandssjukhuset. Samtidigt 

reduceras vårdplatserna Nässjö. 

Kvarvarande allmängeriatriska platser i Nässjö föreslås av patientsäkerhetsskäl 

överflyttas till Eksjö när lokaler finns disponibla.  
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 Förändringar av vårdplatser inom geriatriken 

 Nässjö Eksjö 

Nuläge 46 vpl allmängeriatrik 

12 vpl för neurologisk 

     rehabilitering –läns- 

     resurs  5-dygnsvård 

 

Maj 2012 18 vpl allmängeriatrik  

12 vpl neurologi – läns- 

     resurs 

18 vpl strokevård 

  6 vpl akutgeriatrik* 

När 

lokaler 

finns 

disponibla 

12 länsresurs 18 vpl strokevård 

  6 vpl akutgeriatrik  

18 vpl allmängeriatrik 

*) samtidigt minskar medicinkliniken med 8 vårdplatser 

 

Verksamheten i Nässjö kommer på sikt därmed att omfatta 12 vårdplatser med 5-

dygnsvård för neurologisk rehabilitering måndag-fredag samt mottagningar för 

benskörhet, demens, hud, reumatologi, Parkinsons sjukdom samt träningsbassäng, 

gå-skola och en palliativ vårdenhet. 

 

Förändringen innebär att antalet vårdplatser sammantaget minskar med 12.   

 

Förbättrad kvalitet i verksamheten 
Omflyttningarna skapar förutsättningar för en sammanhållen strokevårdkedja i 

enlighet med Landstingets mål, vilket i sin tur är väsentligt för att säkerställa och 

vidareutveckla en god och säker strokevård inom Höglandets sjukvårdsområde. 

En tydlig vinst är snabbare akut omhändertagande av patienter med stroke. 

Koncentrationen av akutgeriatrisk vård till Eksjö ökar möjligheterna att samverka 

med övriga specialiteter. Vidare förbättras förutsättningarna att utveckla vården 

för äldre som har fler sjukdomar, vilket även har betydelse för samverkan med 

kommunerna då ansvaret för hemsjukvården går över vid kommande årsskifte. 

Patienter med akuta tillstånd behöver inte heller flyttas till Eksjö. 

Den nya enheten i Eksjö kommer att ha enbäddsrum och en i övrigt förbättrad 

standard jämfört med nuvarande lokaler i Nässjö. 

 

Verksamheten i Nässjö minskar med detta förslag och såväl verksamhet som 

disposition av lokaler behöver ses över i framtidsperspektiv. I översynen ska ske 

samråd med Nässjö kommun. 

 

Konsekvenser för personalen 
Förändringen innebär en kompetenshöjning samt utökning av personal per 

vårdplats vid den nya vårdavdelningen jämfört med nuvarande vårdplatser i 

Nässjö. 
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Förändringarna medför en övertalighet på 15-20 undersköterskor i Nässjö. 

Individuella planer för dessa medarbetare kommer att utarbetas. 

 

Överväganden och ekonomiska konsekvenser 
Föreslagen förändring bedöms innebära möjligheter till sammanhållna vårdkedjor 

inom strokevård och akutgeriatrik samt nya arbetssätt tillsammans med övriga 

specialiteter, vilket gör att den föreslagna minskningen av vårdplatser bedöms 

rimlig. 

 

Förändringar ska genomföras inom befintlig budget 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslås besluta  

 

att godkänna föreslagen inriktning för vårdplatsförändringar inom 

Höglandssjukhuset, 

 

att arbetet med att av patientsäkerhetsskäl samla all akutgeriatrisk slutenvård i 

Eksjö ska starta snarast, 

 

att utreda framtida verksamhetsomfattning och lokaldisposition för 

Nässjöklinikerna. 

 

 

LANDSTINGETS KANSLI 
 

 

Agneta Jansmyr 

Landstingsdirektör 

Mats Bojestig 

Hälso- och sjukvårdsdirektör 

  

 

 

 

 


