Interpellation
Skellefteå den 17 mars 2022

Frågor från läkarna på Skellefteå lasarett
Över hundra läkare vid Skellefteå lasarett har skrivit under ett upprop med kritik mot
den förda sjukvårdspolitiken i Region Västerbotten. I uppropet lyfts bland annat bristen
på vårdplatser, svårigheten att rekrytera personal samt undermåliga lokaler där
bajsvatten kan rinna ut ur toaletterna och blodmaskar kryper upp ur avloppen.
• Vid medicin- geriatriken pekar man bland annat på ett stadigt minskande antal
vårdplatser, främst till följd av sjuksköterskebrist.
• Från ortopedkliniken larmas bland annat om strukna protesoperationer.
• På kvinnokliniken brottas personalen med icke ändamålsenliga lokaler, för få
mottagningsrum och otillräckliga personalresurser. På kvinnokliniken väntar
verksamhet fortfarande på de egna vårdplatser som utlovats. Samtidigt dröjer den
nya sjukhusbyggnaden.
• Barnkliniken skriver att det är svårt att få ihop semestrarna, med hot om
sommarstängning som följd, samt att även vuxna kan behöva vårdas på
barnkliniken.
• Belastningen på röntgen leder till långa väntetider samt att fler undersökningar får
utföras på jourtid, med ökat belastning på jourpersonal.
• Anestesikliniken lyfter bland annat fram att allt fler IVA-platser upptas av patienter
som egentligen inte gagnas av platsen, vilket går ut över de som verkligen behöver
IVA-vård.
Läkarna lyfter samfällt fram att riskerna för arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning
ökar, att sjuksköterskor och undersköterskor inte orkar mer och säger upp sig samt att
överbeläggningar och personalbrist leder till en minskad produktion.
Sammanfattningsvis är det mycket tung och allvarlig kritik som riktas mot den förda
politiken som Socialdemokraterna och samarbetspartierna är ansvariga för. Uppropet,
tillsammans med larmrapporter från primärvården, visar att den politiska majoriteten
håller på att styra sjukvården i Skellefteå mot ett haveri.
Mot bakgrund av att läkarna avslutar uppropet med en rad viktiga och relevanta frågor
samt konkreta förslag på lösningar vill Moderaterna kanalisera och debattera dem i
regionfullmäktige.
Mot bakgrund av detta har jag följande frågor till regionstyrelsens ordförande
Peter Olofsson (S):
• Vilka åtgärder kommer ni att vidta för att säkra sjukhusets vårdplatser under 2022
och under de närmaste 5 åren?
• Vilka prioriteringar ser ni som aktuella att vidta när sjukhuset inte längre klarar att
upprätthålla akutvårdsplatser under sommarperioden men även under övriga året?
• Vilka insatser vill ni göra för att öka grundbemanningen?
• Vad görs för att återskapa en platsförlagd sjuksköterskeutbildning i Skellefteå?
• Är ni beredda att inrätta en tjänst motsvarande platschef för Skellefteå lasarett?
Andreas Löwenhöök
Moderaterna
Moderaterna i Region Västerbotten
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1 (1)

