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Interpellation  
 
Till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Hogerud 
 

Vårdplatsbrist 

Att vi lider av en vårdplatsbrist i den skånska sjukvården, vittnar såväl rubriker i tidningarna som 
vårdplatsöversikten om. När vi gjorde ett stickprov i slutet av januari och kontrollerade dels 

tillgängliga vårdplatser och dels befintliga vårdplatser räknar vi till strax under 400 stängda 
vårdplatser, där Lund är det sjukhus som har flest, 147 stycken. 

Som vårdanställd på avdelningar får personal av och till vara med på vårdplatskonferenser, där man 

verbalt redogör för hur många vårdplatser det finns på sjukhuset man arbetar. Det redogörs i 

sammanhanget för vilka åtgärder som gjorts för att maximalt utnyttja de vårdplatser som kan 
uppbringas.  

Det är direkt upprörande när man konstaterar att som extraordinär åtgärd har samtliga 

överbeläggningsplatser belagts samt därtill vitesplatser. Vitesplatser har därmed blivit en 

verklig "vårdplats". Trots att det i verkligheten innebär en plats i en korridor, en skrubb, 
läkarexpedition eller liknande. Ingen har under någon av de tiotal tillfällena jag själv medverkat ens 

kommenterat detta. Med denna acceptans cementeras och normaliseras det abnorma. 

Organisationen för att pressa ut all luft i systemet tenderar att bli allt större. Numera är alltid TIB 

(tjänsteman i beredskap) samt vårdplatsstöd/RLB (Regionala läkare i beredskap) med vid planering. Vi 
kan inte annat än undra vad som hänt om motsvarande resurser lagts på att skapa luft i systemet 

istället för att pressa ut den som inte finns där. 

 Mina frågor till Anna-Lena Hogerud är därför:  

 Vilka tjänstemanna- och ledningsstrukturer har byggts upp för att Region Skåne ska bli en 

attraktiv arbetsgivare? 

 Hur arbetar TIB samt högre vårdplatsstöd för att förhindra en utveckling där beläggning av 

vitesplatser blir normalfallet istället för ett extraordinärt beslut vid ett fåtal extremfall? 

 Hur arbetar politiken för att säkra såväl en rimlig patientmiljö som en rimlig arbetsmiljö för 

våra anställda? 
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Agneta Lenander 

 

 


