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   ■ nyheter doroteaupproret

Invånarna i Dorotea i Västerbotten vägrar acceptera 
landstingets beslut att lägga ned sjukstugan. Deras 
kamp har lett till att en vårdfråga för första gången 
blir föremål för en folkomröstning.
text: michael lövtrup

Folkinitiativet inleddes den 4 juni i Medborgarhuset i Dorotea.

Väljarna avgör om Dorotea    får tillbaka sin sjukstuga
V i är här dygnet runt, 

jajamän. Det ligger 
folk här varje natt. Vi 
är alltid minst två 

här, men just nu är vi fyra fem. 
Det kommer alltid folk och 
hälsar på. 

Britt Persson från Dorotea 
har inte tappat modet. Hon 
och de andra ortsborna är 
fast beslutna att fortsätta sin 
ockupation av sjukstugan  – 
fram till dess beslutet att 
stänga de fyra akutvårdsplat-
serna rivs upp.

Samtidigt som ockupatio-
nen i Dorotea fyller ett år har 
en unik politisk process star-
tat i Umeå, över 20 mil bort. 
På det socialdemokratiska 
landstingsrådet Peter Olofs-
sons bord ligger uppdraget att 
formulera den fråga som ska 
riktas till länsborna i vad som 
kommer att bli landets allra 
första landstingskommunala 
folkomröstning.

Det är ett uppdrag han 
helst hade sluppit. S och MP, 
som har 37 av de 71 mandaten 
i landstingsfullmäktige, stö-
der inte folkinitiativet om en 
omröstning om inlandsvår-

den. Men efter att kommu-
nallagen skärptes 2011 krävs 
det två tredjedels majoritet i 
fullmäktige för att stoppa ett 
folkinitiativ. Eftersom de 
borgerliga partierna och 
väns terpartiet tidigt ställt sig 
bakom initiativet hade det 
enda som kunnat stoppa folk-
omröstningen varit om man 
misslyckats med att samla 
tillräckligt många namn.

Beslutet om vad ska stå på 
röstsedeln fattas däremot 
med vanlig enkel majoritet, 
vilket innebär att det i prakti-
ken är Peter Olofsson som av-
gör vad det ska stå på röstsed-
larna i den omröstning han 
inte vill hålla.

Det råder ingen tvekan om 
att han är måttligt road.

– Vi har sagt hela tiden att 
vi ska respektera den lagstift-
ning som finns. Samtidigt är 
det ett väldigt svårt instru-
ment att använda. Folkom-
röstningar kan fungera om 
det är en fråga som man kan 
påverka på ett rimligt sätt, 
som ifall man ska bygga på 
ena eller andra sidan gatan. 

Men här handlar det om att 
rycka ut en del ur en helhet. 
Vad gör vi med de besparing-
ar som skett i andra delar av 
länet? 

Historien bakom folkomröst-
ningen tar sin början i okto-
ber 2011. För att nå balans i 
landstingets ekonomi läggs 
ett sparpaket på 150 miljoner 
kronor. Bland annat ska am-
bulanserna i Åsele och Malå 
dras in och akutvårdsplatser-
na på sjukstugorna i Sorsele 
och Dorotea stängas. I stället 
ska man satsa på glesbygds-
sjukhus i Vilhelmina och 
Storuman.

Läkarna i Åsele och Doro-
tea anmäler omgående beslu-
tet till Socialstyrelsen. Man 
befarar en försämring av pa-
tientsäkerheten.

– Om ambulansen ska köra 
från Dorotea till Åsele blir 
det en fördröjning på minst 
30 minuter. Det är viktig tid 
om det handlar om en svår 
trafikolycka med multitrau-
ma eller ett slaganfall som 
behöver trombolyseras. Och 
när ambulansen i Dorotea är 

ute på upp-
drag finns det 
ingen sjuk-
vårdskunnig 
personal kvar 
där som akut 
kan ta hand 
om till exem-
pel ett svårt 
astmaanfall. 
Nu har man 
utvecklat ett 
koncept med 
en akutbil i Åsele, men då 
hade man inte kommunicerat 
till oss i verksamheterna nå-
got alternativ till ambulan-
sen och akutvårdplatserna, 
säger Håkan Larsson, nu pri-
märvårdschef i Västerbotten 
–  då medicinskt ledningsan-
svarig för sjukstugorna i 
Dorotea och Åsele.

Tre månader senare stänger 
sjukstugan i Dorotea. Orts-
borna har nätt och jämnt 
hunnit reagera. Lite förvirra-
de har man också blivit av 
landstingets tal om att man 
ska »satsa« i Dorotea i form 
av två palliativa vårdplatser 
på det kommunala äldrebo-

Simone  
Granberg
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Precis ett år har ockupationen av sjukstugan pågått.

Väljarna avgör om Dorotea    får tillbaka sin sjukstuga
endet, säger Simone Gran-
berg i initativkommittén.

– Allt gick så fort att ingen 
förstod vad som höll på hän-
da. Man hade precis renove-
rat sjukstugan. Samma dag 
som den sista patienten flyt-
tades därifrån kom målaren 
ut med pensel och hink.

Det är först vid ett stormö-
te i Dorotea i slutet av janua-
ri, där bland andra Peter 
Olofsson medverkar, som 
man inser vidden av beslutet. 

– Den som behöver akut 
vård utanför kontorstid mås-
te åka 5–6 mil till Åsele eller 
Vilhelmina. Bor man i Bor-
gafjäll blir det 10 mil till. Hur 
ska någon kunna etablera ny 
verksamhet här om det inte 
finns en säkerhet om något 
händer kvällstid? undrar Si-
mone Granberg.

För ortsborna handlar det om 
den lagstadgade rätten till 
vård på lika villkor för hela 
befolkningen. En av många 
upprörda Doroteabor föreslår 
att man ska ockupera sjuk-
stugan i protest. Den sista ja-
nuari 2012 inleds ockupatio-

nen och det så kallade Doro-
teaupproret är fött.

Samtidigt har Åseleborna 
börjat protestera mot den in-
dragna ambulansen. I sam-
band med ett möte med 
landstinget åker två busslas-
ter med Doroteabor till Åsele 
för att visa sitt stöd. Man bör-
jar samordna sina protester. 
Så småningom ansluter sig 
fler inlandskommuner till 
kampen för glesbygdssjuk-
vården. Doroteaupproret har 
blivit Lapplandsupproret.

Protesterna får under vå-
ren 2012 gott om medial upp-
märksamhet. Flera rikspoli-
tiker besöker Dorotea för att 
visa sitt stöd. I början av som-
maren får man också råg i 
ryggen av Socialstyrelsen, 
som inleder ett tillsynsären-
de om inlandsvården.

– Alla tyckte att det vi gjor-
de var bra. Men ingen gjorde 
något. Det var då vi tänkte att 
vi kanske måste försöka få till 
en folkomröstning, säger Si-
mone Granberg.

Det magiska talet var 20 550. 
Det motsvarar en tiondel av 

antalet röstberättigade i Väs-
terbotten och är det antal un-
derskrifter man behövde 
samla ihop för att tvinga upp 
frågan på landstingsfullmäk-
tiges bord.

Problemet var logistiken. 
Västerbotten är stort och la-
gen hård: det duger inte att 
klicka på en »gilla«-knapp i 
dessa sammanhang. Varje 
underskrift måste vara fysisk 
och kompletterad med adress 
och fullständigt personnum-
mer.

Efter övervägande kom 
man fram till att det ändå var 
genomförbart. Vid ett fullsatt 
möte i Medborgarhuset i 
Dorotea den 4 juni 2012 gick 
startskottet. Hela sommaren 
ägnade aktivisterna åt att åka 
runt på marknader och andra 
evenemang i inlandet och 
samla namn.

– I början fick vi förklara 
vilka vi var. Men sedan sprang 
folk nästan efter oss och ville 
skriva på. Det var helt maka-
löst, säger Simone Granberg.

Även i städerna vid kusten, 
Skellefteå och Umeå, fick 
man mycket stöd.

Folkinitiativets formulering
Folkinitiativets syfte är att Väs-
terbottens län ska leva genom 
säkerställande av trygghet och 
service, öka inlandets tillväxt 
och ge hela länet en positiv 
utveckling. För att åstadkomma 
detta föreslås en folkomröst-
ning kring en ny förordning i 

landstinget som inkluderar ett 
åtgärdspaket som säkerställer 
sjukvård för alla, vilket bland 
annat innebär att Dorotea 
sjukstuga får primärvårdsjour 
och vårdplatser som tidiga-
re och att Åsele får en egen 
ambulans. n

»Den som behöver 
akut vård utanför 
kontorstid måste 
åka 5–6 mil till 
Åsele eller Vilhel-
mina. Bor man i 
Borgafjäll blir det 
10 mil till. Hur ska 
någon kunna eta-
blera ny verksam-
het här om det inte 
finns en säkerhet 
om något händer 
kvällstid?«
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– Vi stod utanför Norrlands 
universitetssjukhus och sam-
lade in namn. Det är många 
läkare som skrivit på, säger 
han.

En av de läkare som under-
tecknat initiativet är Nino 
Bracin, ordförande i Väster-
bottens läkarförening.

– Namnlistan har cirkule-
rat i styrelsen och de flesta 
har skrivit på.

Läkarföreningen var kri-
tisk redan när besparingspla-
nerna lades fram 2011. Man 
ansåg att de föreslagna åtgär-
derna innebar patientsäker-
hetsrisker och begärde konse-
kvensanalyser.

– Man ville bilda ett gles-
bygdsmedicinskt centrum i 
Vilhelmina. Vi kan inte se nå-
got fel med det, men det sker 
på bekostnad av Åsele, Doro-

tea och Sorse-
le. Akutsjuk-
vården är 
grunden i all 
sjukvård. Om 
det tar 4–5 
timmar innan 
man får vård 
kan det vara 
förgäves även 
om man får 
den bästa vår-

den. Argumentet för att dra in 
ambulansen i Åsele är att den 
används så lite. Men även 
brandkåren används lite. Vis-
sa saker ska finnas när de be-
hövs.

Han ser inte den akutbil 
som ersatt ambulansen i Åse-
le som ett fullgott alternativ.

– Vi har sett att det skett 
incidenter till följd av att  
akutbilen måste stanna vid 
kommungränsen. 

Samtidigt som man stöder 
inlandsborna i sak medger 
han att det faktum att frågan 
har så blivit politiserad har 
gjort den lite känslig.

– Som doktor vill man gär-
na stå över politiken. Men vi 
har sett det hela ur patientsä-
kerhetsperspektiv.

Någon officiell siffra på hur 
många västerbottningar som 
skrivit under initiativet finns 
inte. Enligt den egna hemsi-
dan hade man fått in 24 801 
namn när insamlingen avslu-
tades den 4 december 2012. 
Lars Jansson, utredaren på 

landstinget som fick ta emot 
alla pärmar, vet bara att det 
var mer än 21 000.

– Jag slutade räkna då, ef-
tersom jag hade annat att 
göra.

Nu återstår den formella  
behandlingen i landstingets 
politiska organ. Planen är att 

hålla folkomröstningen den 
26 maj, vilket med Val-
myndighetens ställtider be-
tyder att beslut måste fattas 
vid landstingsfullmäktige 
den 19 februari. Till dess 
måste politikerna ha löst frå-
gan om vad som ska stå på 
röstsedeln.

– Uppropet är väldigt brett 
formulerat, men omröst-
ningsfrågan måste vara av-
gränsad och distinkt, så att 
den inte ger utrymme för 
tolkningar vare sig för de rös-
tande eller för de som ska 
verkställa resultatet. Samti-
digt måste den kunna kännas 
igen i uppropets rubrik, säger 
Lars Jansson.

När frågan togs upp för förs-
ta gången till politisk be-
handling av landstingsstyrel-
sens arbetsutskott den 23 ja-
nuari hade majoriteten inget 
förslag till formulering. För 
att köpa mer tid beslutades 
att hålla ett extra landstings-
styrelsemöte den 18 februari.

En fråga är huruvida man 
ska ange var pengarna ska tas 
ifrån, det vill säga att man 
preciserar att om man satsar 
mer på Åsele och Dorotea 
kommer det att få konse-
kvenser för något annat.

– Någonstans tycker jag det 
skulle vara bra om man kun-
de göra det. Men vad ska man 
ställa det emot? Jag vill ju 
inte uppvigla västerbottning-
arna mot varandra. Vi behö-
ver acceptans från kusten om 
vi ska klara glesbygdssjuk-
vården, säger Peter Olofsson.

Även om man lättare slip-
per en svekdebatt om man 
hittar en omröstningsfråga 
som alla partier står bakom 
tror oppositionslandstings-
rådet Nicklas Sandström (M) 
att det i slutändan blir majo-
riteten som själv bestämmer 
folkomröstningsfrågan.

– Jag tror att man vill for-
mulera frågan så att deras al-
ternativ blir ja-alternativet. 
Man vill inte gå ut och kam-
panja för att folk ska rösta 
nej.

Nicklas Sandström menar 
att vi kommer att få se 
fler liknande om-
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Nino Bracin

»Akutsjukvården är 
grunden i all sjuk-
vård. Om det tar 
4–5 timmar innan 
man får vård kan 
det vara förgäves …« Bakelse till förmån 

för Doroteaupproret.

Akutvård i södra Lappland
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röstningar framöver när 
landstingen står inför tuffa 
prioriteringar. 

Men är inte ert ansvar 
som förtroendevalda just 
att göra dessa prioritering-
ar?

– Det hade varit bättre om 
frågan avgjorts i allmänna 
val. Samtidigt hade vi redan 
innan ockupationen började 
kommit till slutsatsen att det 
var ett oförsvarbart sätt att 
spara på vården. Om vi inte 
hade ställt oss bakom initiati-
vet hade vi gått emot vår egen 
politik. Och det är också väl-
digt svårt att gå emot 24 000 
invånare, säger Nicklas Sand-
ström.

Det har påpekats många 
gånger under det senaste året 
att kostnaden för ambulan-
sen i Åsele och akutplatserna 
i Dorotea motsvarar högst 
någon promille av landsting-
ets budget. Men för  Peter 
Olofsson är inte det ett skäl 
att backa.

– För oss handlar det här 
inte bara om Dorotea och 
Åsele, utan om ett större ar-
bete för att få budgeten i ba-
lans. Att bara backa på det 
här området funkar inte, då 
är vi tillbaka på ruta noll igen.

Kommer han då att följa att 
följa omröstningens resultat? 
Trots allt är den ju bara rådgi-
vande.

Peter Olofssons svar ger ut-
rymme för tolkningar.

– När valresultatet är klart 
är redan budgeten för 2014 
tagen. Nästa år är det valår. 
Låt göra det här till en valfrå-
ga och använda de 10 miljoner 
det kostar till vården i stället. 
Vi står för det vi har gjort och 
är beredda på att gå i opposi-
tion om folk tycker annat. 

Michael Lövtrup
michael.lovtrup@lakartidningen.se

Miljonvite hotar  
Centrallasarettet  
i Västerås 
Arbetsbelast-
ningen på kirur-
gen i Västerås är 
alltför betung-
ande. Trots att 
Arbetsmiljöver-
ket i omgångar krävt åtgärder vid 
tre kirurgiska avdelningar sedan 
sommaren 2010 har inte lands-
tinget i Västmanland kunna visa 
några förbättringar vad gäller 
överbeläggningar, hög vårdtyngd 
och underbemanning. Nu har Ar-
betsmiljöverket återigen inspek-
terat och förelagt arbetsgivaren 
att anpassa arbetsbelastningen 
för de anställda på de aktuella 
avdelningarna så att situatio-
nen för dem inte medför risk för 
ohälsa. »Åtgärder för att anpassa 
arbetsmängden kan vara att 
tillföra personella resurser eller 
ta bort arbetsuppgifter«, skriver 
Arbetsmiljöverket. Lyckas inte 
landstinget med uppgiften före 
den 31 augusti 2013 så kan vite 
om 1 250 000 kronor utdömas.

SG

Nicklas Sand
ström (M)

Peter Olofsson 
(S)

Efter uppgifterna i medier 
om att avdelningar på de-
mensboenden lämnas låsta 
och obemannade nattetid 
genomförde Socialstyrelsen 
en tillsyn som visade att sex 
av tio demensboenden har 
otillräcklig bemanning nat-
tetid. Därför har myndighe-
ten tagit fram nya föreskrif-
ter som slår fast att det ska 
finnas personal dygnet runt.

Nu meddelar Sveriges Kom-
muner och landsting, SKL, 
att man tänker verka för att 
föreskrifterna upphävs. I ett 
cirkulär till kommunerna 
ifrågasätter man underlaget 
för beslutet. Enligt SKL är de 
flesta äldre och deras anhöri-

ga nöjda med verksamheten. 
Man anser dessutom att Soci-
alstyrelsen gått utanför sina 
befogenheter, eftersom be-
slutet innebär ökade kostna-
der utan någon finansiering 
från staten.

Socialstyrelsen skriver å sin 
sida i en skarpt formulerad 
kommentar att det är »oac-
ceptabelt« att SKL undergrä-
ver rättsordningen genom att 
låta påskina att kommuner 
kan välja om de vill följa före-
skrifterna, och att agerandet 
från SKL riskerar att försena 
arbetet med att anpassa om-
sorgen efter de demenssjukas 
behov.

Michael Lövtrup

Socialstyrelsen  
och SKL träter om 
demensföreskrifter

Lundastudenter manar till strejk  
i protest mot nedskärningarna
Bristerna vid Skånes univer-
sitetssjukhus är ett hot mot 
utbildningskvaliteten. 

Det anser en grupp medicin-
studenter som nu manar till 
strejk för att sätta press på 
politikerna. Ordföranden i 
Medicinska föreningen håller 
med om problemformule-
ringen men anser att dialog 
är att föredra framför strejk.

Sten Axelson Fisk som går 
sin sjätte termin på läkarpro-
grammet är en av initiativta-
garna till strejkförslaget i en 
motion till Medicinska fören-
ingen Lund–Malmö (MF). 
Han säger att krisen som ned-
skärningarna har skapat i den 
skånska vården även drabbar 
studenterna, bland annat i 
och med att erfarna läkare 
flyr regionen. 

I motionen yrkas på att MF 
under mars månad utlyser en 
endagsstrejk mot nedskär-
ningarna bland sina medlem-
mar. Medicinstudenterna ska 
då utebli från alla utbild-

ningsmoment och strejkvak-
ter ska sättas ut vid sjukhu-
sens och bibliotekens entréer 
för att förklara bakgrunden 
till strejken.  

Julia Frändberg, ordförande i 
MF Lund–Malmö, tycker att 
strejk är en ganska drastisk 
åtgärd och vill i första hand 
försöka få till en dialog med 
både politikerna, sjukhuset 
och fakulteten. Hon lägger 
emellertid till att MF:s offi-
ciella ståndpunkt om strejk-
förslaget är en fråga för full-
mäktige att besluta om. 

Sten Axelson Fisk tror inte 
att MF behöver oroa sig för 

att uppfattas som bråkstakar, 
tvärtom: 

– Väldigt många av våra 
kliniskt verksamma lärare 
skulle bli genuint glada av att 
se att vi adresserar det här 
problemet. Nästan alla inom 
sjukvården är drabbade på 
ett eller annat sätt! 

MF Lund–Malmö har närma-
re 1 500 medlemmar. Den 19 
februari håller föreningen 
sitt fullmäktigemöte.

Sara Gunnarsdotter

läs mer En längre version av 
artikeln finns på Läkartidningen.se

Julia FrändbergSten Axelson Fisk




