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Regionfullmäktige 

Svar på interpellation från Mikael 
Ekvall, Vänsterpartiet – Hur har akut- 
och ambulanssjukvården fungerat i 
sommar? 

I en interpellation från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet, ställs frågorna: 
• Är den politiska ledningen nöjd med hur akutsjukvården har fungerat i 

sommar? 
• Är den politiska ledningen nöjd med hur ambulanssjukvården har fungerat 

i sommar? 
• Vilka ytterligare åtgärder planerar den politiska ledningen för att förbättra 

situationen i akut- och ambulanssjukvården? 

Sammanfattning och svar  
Sommaren 2022 har varit ansträngd på många enheter i Region Jönköpings län. 
Generellt sett så har sommaren 2022, liksom i flera andra regioner, präglats av ett 
färre antal sökande vikarier och då framförallt sjuksköterskor. Detta har medfört 
att vården inte har kunnat hålla de vårdplatser öppna som man önskat. Det hade 
varit optimalt om Höglandssjukhuset haft ytterligare cirka 15 vårdplatser öppna, 
Länssjukhuset Ryhov cirka 20 vårdplatser ytterligare och Värnamo cirka 6 
vårdplatser ytterligare öppna. Enheter som inte kan reducera sin verksamhet under 
sommarmånaderna såsom akutmottagningarna har påverkats i dubbel bemärkelse 
av denna vikariebrist då man inte har fått tillräckligt med vikarier samtidigt som 
vårdtiderna stundtals varit långa på akutmottagningarna på grund av 
vårdplatsbrist. Söktrycket på akutmottagningarna har i stort sett legat i linje med 
förra sommaren. Även sjukfrånvaron har varit hög på våra enheter, till viss del 
kopplat till covid-19, detta har medfört ett stort övertidsuttag. 
 
I Region Jönköpings län arbetar sjukhusen tillsammans i forumet ”daglig 
styrning” för att hantera situationer då vårdplatsbrist förekommer. Detta 
lösningsfokuserade samarbete sker inom respektive sjukhus, men även mellan 
våra tre sjukhus, och är nog unikt i landet. 
 
Ambulansverksamheten har också påverkats av vikariebrist vilket har medfört att 
man har varit tvungen att ställa några dagambulanser under semesterperioderna. 
Antalet uppdrag har legat i linje med förra året, men passningsuppdragen har ökat, 
troligen beroende på att färre resurser varit igång. Detta har medfört att 
tillgängligheten har gått ner under juni och juli. 
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Verksamheterna har tagit ansvar för att säkra vården för våra invånare samtidigt 
som man haft fokus på att minimera belastningen på vårdpersonalen. För att  
undvika tre semesterperioder har istället 12-timmars pass använts. Framförallt 
akutmottagningen på Länssjukhuset Ryhov har använt 12-timmars pass för den 
ordinarie personalen, men det förekommer även hos andra verksamheter. Många 
har upplevt detta varit tufft men det finns också personal som tyckt det varit bra 
att arbeta ett mindre antal pass under sina fyra veckor. I princip all personal som 
har önskat fyra veckors semester under sommaren har kunnat få det. Vi känner i 
dagsläget inte till att några allvarliga incidenter med patienter har skett på våra 
akutmottagningar i Region Jönköpings län. 
 
Inför sommaren 2023 kommer man göra en noggrann analys och utvärdering av 
denna sommar. Akutmottagningen på Ryhov har en aktuell handlingsplan för att 
komma tillrätta med den situation man är i med behov av fler vårdrum och behov 
av funktioner såsom ledningsansvarig sjuksköterska. Rekrytering pågår till 
vakanta tjänster. Inom ambulansverksamheten planeras att titta på möjligheten att 
skapa alternativa transportmedel för att avlasta akutambulanser.   
 
 
 
Rachel DeBasso 
Ordförande i nämnden folkhälsa och 
sjukvård 
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