
  
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

Initiativ i Sjukhusstyrelsen och Regionstyrelsen av Socialdemokraterna 
Av yrkandena framgår vilka som bör behandlas av vilket organ 

Kraftsamling för Akademiska sjukhuset 
Läget på Akademiska sjukhuset är kritiskt. Trots att de värsta perioderna av 
coronapandemin verkar vara förbi är läget fortsatt mycket allvarligt. Värst är det på 
akutmottagningen som under alltför lång tid haft en situation under all kritik. 
Patientsäkerheten är hotad och arbetsmiljön är katastrofal. Situationen är så allvarlig 
att inte bara en, utan två, myndigheter riktar ersättningskrav mot Region Uppsala för 
våra brister.  
 
Det yttersta ansvaret för att lösa krisen på Akademiska sjukhuset vilar hos de partier 
som gjort anspråk på att styra Region Uppsala, och som gjort det de senaste fyra 
åren. Men vi socialdemokrater vill vara en konstruktiv opposition. En opposition 
som för dialog brett över blockgränsen och som inte passivt ser på medan 
situationen blir sämre. Därför sträcker vi nu ut en hand. Vi är regionfullmäktiges 
största parti, och i en tid där Region Uppsala går i samma trend som många andra 
lokala och regionala parlament med sköra minoritetsstyren och vågmästarpartier, 
måste vi kunna lägga partipolitiken åt sidan och verka tillsammans. Inte minst när 
situationen är så allvarlig som nu.  
 
Rötterna till dagens kris är djupa. Den samlade politiken bär skuld i att läget är som 
det är. Även om vi inte burit det yttersta ansvaret på snart fem år, är vårt parti inget 
undantag. Vår bestämda uppfattning är därför att det är den samlade politiken som 
måste bära fram förändringen som gör skillnad, på allvar.  
 
Vi har flera förslag på vad som behöver förändras. Vi behöver investera i 
vårdpersonalen på både kort och lång sikt. Vi behöver ta större kliv för att bli kvitt 
beroendet av hyrpersonal. Vi tror att akutmottagningen skulle tjäna på att bli ett eget 
verksamhetsområde. Men vi vet att det finns fler kloka tankar och förslag om det 
aktuella läget där ute.  
 
Vi vill därför se ett omfattande dialogprojekt som ska bära fram konkreta reformer 
för politiken att fatta beslut om. En dialog som samlar in de erfarenheter och 
lösningar som ligger hos medarbetare, chefer och experter. Regionen kan inte köra 
på i samma hjulspår som tidigare. Något radikalt behöver förändras om situationen 



 

  

 

också ska förändras. Vi behöver göra saker annorlunda. Som politiker kan vi skapa 
utrymme för den förändringen.  
 
Vi socialdemokrater tror att det är möjligt att åsidosätta den partipolitiska prestigen 
och hitta en bred väg framåt. Vi är beredda att ge och ta. En styrgrupp, bestående av 
representanter från fack, sjukhus, universitet, förvaltning och politik bör bildas. 
Verksamheten bör samordnas mellan såväl Sjukhusstyrelsen, som ansvarig för 
verksamheten på sjukhuset, som Regionstyrelsen, som har arbetsgivaransvaret. För 
att underlätta det bör ett mindre kansli bestående av tjänstepersoner från både 
regiondirektörens stab och hälso- och sjukvårdsavdelningen bildas.  
 
Vi vill också vara tydliga med att vi inte har bestämda uppfattningar om de exakta 
formerna för detta arbete. Finns det skäl till att rigga organisationen av detta på ett 
annat sätt än nedan föreslagit är vi givetvis öppna för det. Det viktiga är att arbetet 
kommer igång snart. 
 
Mot bakgrund av detta föreslår vi: 
 
Att sjukhusstyrelsen ger hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att 

omedelbart initiera ett brett dialogprojekt med syfte att bära fram 
konkreta förslag och reformer för att lösa krisen på Akademiska 
sjukhuset. 
 

Att en styrgrupp bildas med representanter från hälso- och 
sjukvårdsavdelningen, facken, sjukhuset, Uppsala universitet och 
politiken som leder dialogprojektet och förbereder underlag för en 
handlingsplan, en kraftsamling, för att lösa krisen på Akademiska 
sjukhuset. 

 
Att sjukhusstyrelsens och regionstyrelsens arbetsutskott är grunden för den 

politiska kopplingen till projektet. Samtliga partier ska ges möjlighet att 
spela in ingångsvärden och konkreta förslag för vidare beredning.  
 

Att regiondirektören får i uppdrag att inrätta ett litet kansli av 
tjänstepersoner med ansvar att bistå styrgruppen och operativt leda 
arbetet med att ta fram en handlingsplan med bakgrund i 
dialogprojektet. 

 
 


