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Region Skåne har backat och
ändrat benämningar i projekt-
planerna presenterade i Pro-
luma, Profilering Lund/Mal-
mö. Tidigare »beslut« har
övergått i »beslutsavsikt« för
att landa i »förslag«.

Det reviderade förslaget till
omorganisation av universi-
tetssjukhusen i Lund och
Malmö har behandlats vid ett
samverkansmöte mellan 
Region Skåne och fackliga or-
ganisationer, bland dem Mel-
lersta Skånes läkareförening
och Malmö läkareförening. 

Einar Arnbjörnsson, vice
ordförande i Mellersta Skånes
läkareförening, docent och
överläkare vid barnkirurgiska
sektionen, Barn- och ung-
domssjukhuset, Lund, är nöjd:

– Proluma har ändrats från att
vara ett beslut om folk- och
verksamhetsvandringar i Skå-
ne till att bli ett utrednings-
uppdrag som ska samverkas
på de berörda verksamhe-
terna, så som vi önskat.

Två projektledare vid sjuk-
husen i Malmö respektive
Lund ska driva processen vi-
dare, under ledning av den
verksamhetschef som tar över
verksamhet från det andra
sjukhuset. Utöver detta ligger
förändringarna i hur man be-
skriver projektet och hur man
ska gå till väga.

Efter den schabbliga inled-
ningen av Region Skånes pla-
nerade omorganisation av
universitetssjukhusen i Lund
och Malmö (LT 5 och 9/2008),
med påföljande kraftiga per-
sonalprotester, har sjukhu-
sens ledningar och kommuni-
kationsenheter satsat på ökad
information i nyhetsbrev och
intranät. Styrgrupper och
projektledningsgrupper bil-
das för att driva samordning-
en vidare. 

Men projektet har förse-
nats. Under våren och som-
maren kommer ett analysar-
bete att pågå. 14 verksamhets-
områden föreslås ingå i den
första vågen av fusioner

mellan universitetssjukhusen
(se faktaruta). Därefter vän-
tas fler enheter bli aktuella i
en andra våg i syfte att som
det heter »öka effektiviteten
samt förbättra produktivite-
ten«. Det handlar såväl om att
täppa till budgethål som att få
loss pengar för kommande in-
vesteringar inom forskning
och utveckling. Det handlar
också om att skapa tillräckligt
stora patientunderlag för
»högspecialiserad vård« och
»viss specialiserad vård«, inte
att förväxla med de tidigare
högkompetenscentrum för en
internationaliserad marknad
som nämndes i Livskraft Skå-
nes planer från 2004. 

Fortfarande är det oklart hur
profileringen ska gå till. Inom
berörda verksamheter finns
oro för att etablerade nätverk
kommer att slås sönder och
att såväl patienter som perso-
nal kan komma i kläm inom
till exempel endokrinologi,
urologi och kolorektal kirurgi.

– Inom endokrinologin i
Lund kommer man att förstö-
ra ett väl utvecklat nätverk
med flera kliniker inblandade
om stora delar av verksamhe-
ten koncentreras till Malmö.
Och hur ska Malmösjukhuset
klara verksamheten utan kva-

lificerade öronläkare på egen
klinik? Vi har svårt att se hur
detta skulle kunna vara eko-
nomiskt försvarbart, höja pa-
tientsäkerheten eller förbätt-
ra produktiviteten, säger 
Einar Arnbjörnsson.

Claes Arén, nytillträdd pro-
jektledare i Lund, processchef
och toraxkirurg, har tidigare
bland annat medverkat i att
sätta upp en toraxklinik i Lin-
köping. Han tillstår att profi-
leringsprojektets inledning
varit mindre lyckad.

– Vi ska nu göra en analys,
sedan ska vi besluta, säger
Claes Arén och betonar att
vad som nu ligger är ett för-
slag. Vi kommer att arbeta i
delprojektsgrupper och ha ett
patientperspektiv.

Innebär detta att Region
Skåne har fått bakläxa?

– Vad jag kan säga är att
processen nu tagit en bättre
vändning än vad som har va-
rit. Det viktiga är att vi har
förankring ute bland medar-
betarna utifrån databaserade
underlag och inte känslomäs-
siga reaktioner. Det är också
viktigt med transparens. De
dokument som ligger till
grund för förslag ska vara tyd-
liga och tillgängliga.

Marie Närlid
marie.narlid@lakartidningen.se

Möjlig strejk bland
sjuksköterskor

Vårdförbundet
har öppnat sin
konfliktfond,
men något beslut
om strejk fanns
ännu inte månda-
gen den 31 mars,
då gällande avtal
mellan Vårdför-
bundet och Sveri-

ges Kommuner och Landsting
(SKL) löpte ut. 

Förhandlingsläget är låst. På
en extrainkallad kongress den
30 mars beslutade förbundet
att säga nej till medlarnas
bud, som dock accepterades
av SKL.

– Avtalsförslaget är inte lös-
ningen på den undervärdering
som finns av våra medlemmar.
Vi hade hoppats på en god
grund för rättvisa löner till livs-
viktiga yrken. Nu kommer vi att
fortsatta vår lönekamp och i
dagsläget vet vi inte vad det
innebär i nästkommande åt-
gärder, kommenterar för-
bundsordförande Anna-Karin
Eklund, som inte vill gå in på
budets innehåll.

Förbundet kräver bland an-
nat lägstalön på minst 22 000
kronor och betald specialist-
utbildning. Man vill också ha
samma lösning för att hantera
bruten dygnsvila vid bered-
skap som gäller för läkarna. ■

Avtal för nationell
patientöversikt
Arbetet med en nationell pati-
entöversikt har kommit ett
steg närmare ett förverkli-
gande. Sjukvårdsrådgivningen
har tecknat ett avtal med Tieto
Enator, som om ett år ska ha
en leveransgodkänd och tes-
tad lösning av nationell
patientöversikt färdig. 

Provdriften kommer att ut-
föras i Örebro landsting och
kommun.  Nationell patient-
översikt innebär att informa-
tionen ska följa patienten i en
gemensam sammanhållen
journal för kommuner, lands-
ting och privata vårdgivare (se
LT nr 5/2008). 

Med en patientöversikt för-
väntas situationer som kan
medföra onödigt lidande för
patienten och onödig resurs-
åtgång hos vårdgivaren mins-
ka. Upphandlingen av fram-
tagande av en nationell
patientöversikt inleddes i ok-
tober 2006. Avtalet tecknas i
en första vända på fem år med
möjlighet till förlängning om
två år. Affären är värd cirka 115
miljoner kronor. ■

läkartidningen nr 14 2008 volym 105982

Tidigare beslut blev förslag

Omorganisation i Region Skåne utreds

fakta sammanslagningar
Följande verksamhetsområden
föreslås ingå i första omgången
av sammanslagningar: 

● Universitetssjukhuset MAS,
Malmö: Ögon, kärlkirurgi, ur-
ologi, endokrinologi, endokrin-
kirurgi (exklusive neurorelate-

rat), nedre gastrointestinalki-
rurgi, handkirurgi, ryggkirurgi
(elektiv)
● Universitetssjukhuset i Lund:
Öron, hematologi, reumatologi,
lungmedicin, käkkirurgi, övre
gastrointestinalkirurgi, rygg-
kirurgi (akut) 

Läkartidningen har tidigare i år skrivit om planerna, i nr 5 och 9.

Anna-
Karin
Eklund




