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Vänsterpartiets 10-punktsplan  

för att återställa Sollefteå akutsjukhus 

En förutsättning är tydliga politiska besked om en långsiktig satsning på Sollefteå sjukhus som 

akutsjukhus med BB som ska bestå över lång tid. Sjukhuset är en basresurs för vården i inlandet och 

ska bedrivas i offentlig regi. 

Denna satsning är en integrerad del av hur vi utvecklar vården i hela länet genom förändringar av 

ledningsstrukturen och ledningskulturen, kraftfulla investeringar i personalens arbetsvillkor, 

arbetsmiljö (t ex 6-timmars arbetsdag) och fortbildning samt förstärkning av primärvården. 

En annan förutsättning är att den lokala ledningen och personalen i Sollefteå tillsammans utformar 

detaljerna i genomförandet av denna plan. 

Planen baseras på samtal med personal i Sollefteå. Planen är fullt realistisk och kan vara förverkligad 

2020.  

1. Lokal ledning för sjukhuset.  

En sjukhuschef som ansvarar för sjukhusets verksamhet, personal och ekonomi. Naturligtvis i 

nära samverkan med övriga sjukhus och primärvården så att vårdköerna minskas och våra 

resurser används effektivt. 

 

2. Öppna den akuta kirurgin. 

Första steget är akutkirurgi dagtid (kl 07.30 – 18.00) med akuta operationer och 3-5 

vårdplatser. Så snart bemanningen tillåter utökas tiderna. Den lokala ledningen och 

personalen avgör när insatser kan göras vid t ex trauman/olyckor även på andra tider. Ingen 

patient ska skickas vidare när vårdinsatsen kan göras lokalt. 

 

3. Utbildning av AT-läkare utökas/återinförs. 

Genom att den akuta kirurgin bemannas och öppnas kan kirurg-delen av AT-placering åter 

göras i Sollefteå. Genom att hela AT-tjänstgöringen: Medicin, Kirurgi, Psykiatri och 

Allmänmedicin sker i Sollefteå skapas en nödvändig rekryteringsbas för framtida 

vidareutbildning av specialister inom alla områden.  

 

4. Gyn-operationer. 

Plan för att återinföra jourtjänstgöring inom operation och narkos. Start med planerade 

operationer. De flesta gynekologiska operationer kan göras polikliniskt men 1-3 vårdplatser 

inrättas inledningsvis på avdelning 15.  

Det innebär också att full abortverksamhet kan ske i Sollefteå som tidigare. 

 

5. BB återöppnas. 

Flera barnmorskor är beredda att återkomma när förlossningen startar. De tidigare lokalerna 

kan återställas. Jourtjänstgöring för operationslag. När BB är igång kan patienter med 

planerade gyn-operationer ligga på förlossningen som tidigare. 
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6. Rekrytering  

av barn-, narkos- och röntgenläkare, specialistsjuksköterskor och barnmorskor. 

Med ovanstående åtgärder blir sjukhuset åter attraktivt som arbetsplats. En engagerad lokal 

ledning och denna långsiktiga planering är avgörande. 

 

7. Medicinavdelningen blir åter en medicinavdelning. 

Medicinavdelningen behöver inte längre ta kirurgiska patienter, som man idag tar hand om 

pga platsbrist i Sundsvall. Detta ökar möjligheterna att behålla den viktiga personalgruppen 

inom medicin. 

 

8. Fler vårdplatser på avdelning 15. 

Detta behövs nu för fler kirurgpatienter och för akuta ortopedoperationer. 

 

9. Akut ortopedi möjliggörs. 

Med fler vårdplatser och bättre bemanning kan även akuta ortopediska operationer göras vid 

behov. 

 

10. Sammanhållet vårdområde införs. 

Sjukhuset är en avgörande del av vårdkedjan. Samverkan med primärvården och den 

kommunala vården och omsorgen är avgörande för patienterna. Särskilt viktigt är detta för 

den växande gruppen multisjuka äldre och för de kroniskt sjuka. Genom ett Sammanhållet 

vårdområde samlas alla dessa insatser i en gemensam, lokalt styrd organisation. 

 

”Vänsterpartiets viktigaste vallöfte är att öppna Sollefteå BB. Jag kommer 

tillbaka vid återinvigningen.” 
- Jonas Sjöstedt 

 

 

Vänsterpartiet är en garant för en långsiktig satsning på ett 

fungerande akutsjukhus med BB i Sollefteå. 

 

En röst på Vänsterpartiet i landstingsvalet är en röst för en 

fungerande vård i hela länet.  

 

 


