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Landstingsrådet Ewa Söder
berg valde måndagen den 15 
februari att avgå efter omfat
tande kritik. Hon ersätts av 
Elisabeth Strömquist (S), 
som lovar en bättre dialog 
med de fackliga organisatio
nerna. 
 
– Jag kan inte se att det bety-
der någonting så länge som 
fattade beslut ligger kvar, 
kommenterar Jonas Wallvik, 
ordförande i Medelpads lä-
karförening.

Den fackliga kritiken mot 
Ewa Söderberg (S) var hård 
efter beslutet före nyår att 
sparka Sundsvalls populära 
sjukhusdirektör Margaretha 
Rödén och i stället ge om-
stridda konsultföretaget 
Mantec en nyckelroll i arbe-
tet med att spara 235 miljo-
ner kronor vid sjukhuset.

Avgångsbeslutet togs se-
dan även flera patientfören-
ingar krävt Söderbergs av-
gång.

– Det har blivit för mycket 
fokus på mig som person och 
inte på de förändringar som 
är nödvändiga att genomföra 
i landstinget, kommenterar 
Ewa Söderberg.

På en punkt är Ewa Söder-
berg självkritisk: det var fel 
att ensam och utan förank-
ring i landstingsstyrelsen 
sparka Margaretha Rödén 
och byta landstingsdirektör.

Det nya landstingsrådet 
Elisabeth Strömquist är även 
Socialdemokraternas topp-
namn i höstens val. Hon har 
en bakgrund som fackligt ak-
tiv inom Kommunal och har 
lovat att verka för en bättre 
dialog med de fackliga orga-
nisationerna.

Förra veckan presentera-
des innehållet i sparpaketet 
för Sundsvalls sjukhus, där 
närmare 700 medarbetare 

sägs upp. För-
slagen är 
överraskande 
lika dem som 
den förra 
sjukhusled-
ningen arbe-
tade med.

– Skillna-
den är mest 
att tempot i 
sparprocessen skruvas upp 
och att det är något fler upp-
sägningar, säger Jonas Wall-
vik.

Inga läkare kommer att vars-
las om uppsägning, men det 
kan bli aktuellt i en del fall 
att inte nyrekrytera till lä-
kartjänster efter pensionsav-
gångar.

– Det är väldigt svårt att 
förutse hur vår arbetssitua-
tion påverkas av en så drama-
tisk omställning som nu ge-
nomförs vid Sundsvalls sjuk-

hus. Vi har redan en besvär-
lig vakansgrad på elva 
procent av läkartjänsterna, 
säger Jonas Wallvik.

– Det är bara att titta på 
Örnsköldsviks sjukhus, som 
genomfört liknande bespa-
ringar och som tappat läkare 
på grund av en försämrad ar-
betssituation. Risken är att vi 
hamnar i en negativ spiral 
med ännu färre doktorer.

Besparingarna mildras något 
av en tidigarelagd omfördel-
ning av sjukhusfinansiering-
en i Västernorrland. Sunds-
valls sjukhus får redan nu ett 
tillskott på 21 miljoner kro-
nor, pengar som är öron-
märkta för att uppfylla de 
krav som ställs för att vara en 
del av Norrlandstingens regi-
onala läkarutbildningspro-
gram.

Fredrik Mårtensson
frilansjournalist

Göteborg och Lund  
får utföra hjärt
transplantationer
Sahlgrenska universitetssjuk
huset i Göteborg och Skånes 
universitetssjukhus i Lund ska 
få utföra hjärttransplantatio
ner, meddelar Socialstyrelsen.

Beskedet kommer efter ett 
beslut i Socialstyrelsens riks
sjukvårdsnämnd, som tidigare 
beslutat att centralisera verk
samheten eftersom få hjärt
transplantationer utförs i lan
det.  Tillstånden löper från den 
1 juli i år till den 30 juni 2015.

Tre landsting hade ansökt 
om att få utföra hjärttransplan
tationer på sina universitets
sjukhus: Stockholms läns 
landsting för Karolinska univer
sitetssjukhuset, Västra Göta
landsregionen för Sahlgrenska 
universitetssjukhuset och Re
gion Skåne för Universitets
sjukhuset i Lund.

Landstingsdirektören i 
Stockholms läns landsting, 
Mona Boström, anser att be
slutet är olyckligt och riskerar 
att drabba svårt sjuka och den 
kliniska forskningen.  n

Hälsoval slår  
mot glesbygd
Jämtlands vårdval hotar att slå 
mot hälsocentraler i glesbygd. 
Landstingsdriven verksamhet 
ska samtidigt spara 15 procent. 
Hittills har ingen privat vårdgi
vare ansökt om ackreditering.

Tolv hälsocentraler av i dag 
totalt 29 i Jämtland uppfyller 
inte villkoren i det jämtska 
»hälsovalet«, enligt primärvår
dens egna beräkningar. Lands
tingsrådet Robert Uitto (S) före
slår att glesbygdsmottagningar 
görs om till filialer för att und
vika nedläggning. I slutet av 
februari planerar Vårdföreta
garna att ha en diskussion med 
politiker och företagare. n

från lakartidningen.se 
Längre  versioner av nedanstå-
ende notiser finns att läsa på vår 
webbplats.

»Låt studenter  
och fack få plats i  
fakultetsledningar«
Läkarförbundet är positivt till 
att universitet och högskolor 
ska få ökad frihet, och att  
regleringen från statens sida av 
lärosätenas inre organisation 
ska minska. Förslaget finns i en 
promemoria från utbildnings
departementet.

Inte bara universiteten, utan 
också de medicinska fakulte
terna bör ledas av styrelser där 
studenter och fackliga organi
sationer representeras. n

Byte av landstingsråd i Västernorrland betyder ingenting

»Risk för negativ spiral  
med ännu färre doktorer«

Elisabeth 
Strömquist

Landstingsdirektör  
misstroendeförklaras 
Bläcket hade knappt hunnit 
torka, och protokollet än 
mind  re justeras, innan läkar
nas misstroendeförklaring of
fentliggjordes i tidningen Dag
bladet på fredagsmorgonen.

»Medelpads läkarförening 
saknar förtroende för hur 
omställningsarbetet för när-
varande bedrivs vid Läns-
sjukhuset Sundsvall-Härnö-
sand. Vi anser att konsultfö-
retaget Mantec har bristande 
sakkunskap. Vidare saknar 
vi förtroende för sjukhusdi-
rektör Sigbjörn Olofsson och 
landstingsdirektör Lars Bo-
lin.«

Efter en sluten omröstning 
vid årsmötet på torsdags-
kvällen antogs motionen med 

röstsiffrorna 64 mot 1. Tre 
röster lades ner, medan en 
röst räknades ogiltig, berät-
tar på fredagen Jonas Wall-
vik, ordförande i Medelpads 
läkarförening.

– Läkarföreningen kan 
inte tillsätta eller avsätta 
landstingsdirektör och sjuk-
husdirektör, däremot kan vi 
visa vårt misstroende, säger 
Jonas Wallvik, som på fre-
dagseftermiddagen träffat 
sjukhusledningen:

– Eftersom protokollet 
ännu inte är justerat, hante-
ras beslutet på motionen 
ännu inte formellt, men jag 
har inbjudit sjukhusdirektö-
ren att träffa sjukhusläkar-
na, säger Jonas Wallvik.

Marie Närlid
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