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Efter bara ett år kan politi-
kerna tvingas riva upp sitt be-
slut om två i princip likvärdiga
akutsjukhus, ett i Hudiksvall
och ett i Bollnäs. 

– Om kravet på ekonomisk balans i
år kvarstår måste vi göra något radikalt,
säger Kjell Allberg, sjukhusdirektör på
Hälsinglands sjukhus.

Det kan handla om att koncentrera
exempelvis förlossning och akutkirurgi
till ett sjukhus istället för två.

– Jag har visat på konsekvenserna av
de rationaliseringskrav politikerna lagt
på Hälsinglands sjukhus. I stort är kra-
ven oförenliga med samverkansbeslutet
och därför är det viktigt att peka på vad
resultatet kan bli så att politikerna får ta
ställning, säger Kjell Allberg.

Den 8 mars ska detta presenteras för
landstingsstyrelsen.

Sommaren 1998 fattade fullmäktige
i landstinget Gävleborg beslut om en ny
struktur för vården och samverkan mel-
lan sjukhusen i Hälsingland. Av de fyra
sjukhusen, i Bollnäs, Söderhamn, Hu-
diksvall och Ljusdal, skulle två vara
akutsjukhus. Sjukhusen har gemensam
ledning och kliniker. Namnet på den
nya organisationen, som började gälla
den 1 januari 1999, är Hälsinglands
sjukhus. 

Nu kanske beslutet förändras.
– Det är fortfarande så att de flesta av

medarbetarna inte gillar samverkansbe-
slutet, konstaterar Kjell Allberg.

I praktiken har det tagit sig uttryck i
en konflikt mellan sjukhusen, som
kanske kan beskrivas som en krock mel-
lan olika kulturer. Chefen för intensiv-
vården, exempelvis, fick avgå sedan lä-
karna på det andra sjukhuset sagt att de
inte hade något förtroende för honom.

– Fortfarande är det så att man från
respektive ort utgår ifrån en konfliktin-
ställning gentemot det andra sjukhuset,
tycker Kjell Allberg.

Bollnäs sjukhus har varit hotat i åt-
minstone tio år. Tidigare handlade det
om vilket av sjukhusen i Bollnäs och
Söderhamn som skulle förlora status
som akutsjukhus. Hudiksvalls sjukhus,
som har något fler specialiteter än sjuk-
huset i Bollnäs, exempelvis ögon-
sjukvård, har inte varit hotat tidigare.

Men även om Kjell Allberg fortfa-
rande tycker att den nya organisationen
än haft för lite tid på sig är det en faktor
som talar emot – ekonomin.

– 1999 hade vi ett underskott på 39
miljoner kronor och vi har ett ovillkor-
ligt krav på att ekonomin ska vara i ba-
lans i år, konstaterar han.

Om politikerna håller fast vid detta
finns inget annat sätt än att koncentrera
verksamheterna, menar Kjell Allberg.
Även andra skäl talar för detta: Förloss-
ning, till exempel, finns såväl i Bollnäs
som i Hudiksvall. Totala antalet födslar är
bara drygt 1 000 per år, lagom för en för-
lossningsklinik enligt Socialstyrelsen.

Dessutom minskar befolkningen
hela tiden, vilket betyder både färre
födslar och minskade skatteintäkter.

– Vi befinner oss helt enkelt i en
ödessituation, säger Kjell Allberg.

Även inom primärvården i Hälsing-
land är situationen mycket svår. Där är
ungefär 20 distriktsläkartjänster vakan-
ta. De ekonomiska problemen är svåra
och i höstas tvangs vårdcentralerna att
hålla stängt en vecka i taget för att pri-
märvården i sin helhet skulle hålla bud-
geten.

– Vi ser strukturbeslutet som roten till
problemen, säger Thomas Ehn, ordfö-
rande för Hälsinglands distriktsläkare.

– Vi ser en vittrande sjukhusstruktur,
vilket ökar belastningen i primärvår-
den. Samtidigt är det många som aktivt
söker andra jobb. Ur rekryteringssyn-
punkt är det viktigaste för oss att man
får ordning på sjukhusfrågan, tycker
Thomas Ehn.

Politikerna inser att krisen i Hälsing-
land måste lösas snabbt. Denna vecka
ska de också träffa representanter för
sjukhusen för att få deras syn på saken.

Anna Filipsson

Förlossning och akutkirurgi
på bara ett sjukhus i Hälsingland?
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Två sjukhus, men gemensamma kliniker och ledning. Det fungerar inte och nu finns
ett förslag om koncentration av vården på Bollnäs, t v, och Hudiksvalls sjukhus.

Ögonsjukvården koncentrerad till
ett sjukhus, akutkirurgin till två i regio-
nen Dalarna–Gävleborg? Så kan det bli
om tio år om politikerna bestämmer sig
för de förslag som tagits fram i ett sam-
verkansprojekt länen emellan.

På tio års sikt kan sjukvårdsstruktu-
ren i Gävleborgs län se helt annorlunda
ut jämfört med idag. Allt beror på vad
politikerna i Dalarna och Gävleborg be-
slutar sig för.

Det var 1998 som landstinget i Da-
larna och Gävleborgs läns landsting
startade visionsseminarier kring hur
vården i regionen ska se ut år 2010. Des-
sa ledde till att man identifierade ett 15-
tal patientgrupper och att arbetsgrupper
för dessa tillsattes med företrädare för
såväl vården som politiken. Projektet
kallas för WäXkraft.

I december lämnade arbetsgrupper-
na sina förslag och nu arbetar en styr-

grupp i varje landsting med att presen-
tera ett sammanvägt förslag. Detta ska
på remiss till alla berörda redan i april,
och sedan slutligen behandlas i respek-
tive landstingsfullmäktige i oktober.

Mest omvälvande är förslagen för
akutkirurgi och ögonsjukvård. Kirurgi-
gruppen föreslår att akutkirurgin koncen-
treras till två orter i de båda länen, jämfört
med fem orter idag. Mot detta reservera-
de sig dock några av gruppens medlem-
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Akutkirurgi på bara två sjukhus vision i Gävle–Dalarna


