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Utvärdering av vården i VLL sommaren 2018
Sammanfattning
Under veckorna 24-35 bedrevs i huvudsak akut verksamhet och utredning och
behandling av medicinskt högt prioriterade sjukdomar och tillstånd. Landstinget hade
i snitt under sommaren några fler vårdplatser öppna vid länets tre sjukhus och
sjukstugor än förra året. Ett fåtal vårdcentraler och öppenvårdsmottagningar på
sjukhusen hade stängt och övriga hade neddragen verksamhet.
Belastningen inom vården var ansträngd men i huvudsak hanterbar. Inom psykiatrin,
cancercentrum samt inom kirurgiska enheten på Nus var belastningen under långa
perioder mycket hög. Beläggningen och vårdtyngden i övrigt varierade på sjukhusen
och sjukstugorna. Antal utskrivningsklara patienter var generellt lägre än 2017,
speciellt vid Skellefteå lasarett. Även denna sommar hade barnpsykiatrin sina
slutenvårdsplatser på Barn- och Ungdomscentrum vilket fungerade utomordentligt
bra.
Den långvarigt höga utomhustemperaturen innebar att inomhustemperaturen ökade
på sjukhusen med extra stor belastning för patienter och ansträngd arbetsmiljö för
personal. Dagligen och vid sommarmötena följdes situationen upp och åtgärder
vidtogs enligt VLL:s handlingsplan vid värmebölja. I slutet av värmeböljan med hög
luftfuktighet påverkades operationsverksamheten påtagligt under några veckor.
Flera verksamheter förstärkte även detta år bemanningen under sommaren, dels
genom att anställa extra undersköterskor, dels genom att anställa servicepersonal
vilket överlag har upplevts positivt. Samarbetet och mycket duktiga vikarier och
feriearbetare ledde till att flera kliniker, oberoende av vårdtyngd och belastning,
beskriver en bra arbetsmiljö. Dock innebar sjukdom och sjuksköterskebrist på flera
enheter extra belastning med övertid, dubbelpass och inga eller korta matraster för
de som var i tjänst.
Daglig styrning på alla enheter eller veckovis återkommande samordningmöten av
vårdplatser, operationer och akutmottagning både inom och mellan sjukhusen var
mycket viktigt för snabb och effektiv omfördelning av resurser, och samarbetet både
inom och mellan sjukhusen fungerade överlag bra.
Sammanfattningsvis var sommaren ansträngd men hanterbar i jämförelse med de
senaste somrarna. Inkomna förbättringsförslag från vårdverksamheterna som berör
mer än den egna enheten kommer att hanteras i centrala sommarplaneringsgruppen. En kort redovisning av basenheternas utvärdering av sommaren redovisas
i bilaga 1.

