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Rapport 
 
Hälso Sjukvårdgruppen 
 
Den nya gruppen består av: 
Torbjörn Broberg Ordförande 
Arne Frisinger 
Nils Bertil Wickberg 
Börje Johansson Adj 
 
Målet för gruppen är att i takt med tiden och utvecklingen bevara och förbättra vårt hälso- och sjukvårdsutbud. Ett delmål har varit ett självständigt sjukhus 
med egen budget och bibehållen verksamhet inklusive barn och kvinnovård. 
 
De områden som vi aktiverat oss i gäller, i första hand, Sjukhuset i Lidköping (SiL). 
 

RAPPORTEN AVSER ENDAST SJUKHUSET i 
LIDKÖPING 

 

Bakgrund 

Gruppen har anor sedan 1987 och har under vissa perioder aktiverats och perioder då läget för sjukhuset verkade vara stabilt endast haft som sin uppgift att 
bevaka utvecklingen. Den 11 mars 2000 aktiverades gruppens arbete på nytt. Orsaken var att den nya organisationen (divisionsmodellen) ej fungerade. Det 
fanns stora brister i denna organisation. 
 
Genom att först informera oss om läget togs kontakt med kommunledning och företrädare för de politiska partierna. Det s.k. manifestet upprättades vilket 
innebar att vi samtliga stod bakom att verka för att sjukhuset blev självständigt med egen budget och med ansvar för såväl ekonomi som vårdkvalité och 
personal. Centralistiska krafter både inom Regionen och Skas (Skaraborgs sjukhus) var övertygade om att divisionstänkandet var rätt! 
 
Divisionsmodellen ifrågasattes dock allt mer lokalt och även ansvariga politiker började inse att läget började bli prekärt. En utredning startades som 
resulterade i tre förslag, varav ett med begränsad självständighet inom Skas. Provperioden började och den lokala ledningen tog snabbt tillvara på de nya 
möjligheterna. Personalläget och framtidstron för SiL förbättrades radikalt. Ett arbete som helt får tillskrivas sjukhuset i Lidköping med dess personal. Vad vi 
förstått så hade inte "koncernledningen" för Skas underlättat arbetet men de har heller inte ändrat på de beslut som tagits lokalt för Lidköping. Det fanns 
krafter som ville avvakta med självständigheten i takt med närsjukvården utveckling. Från gruppen var vi positiva till närsjukvårdsprojektet (närsjukvård i 
Västra Skaraborg 85 000 pers.), men vi förstod att det skulle ta lång tid att genomföra med risk för att utbudet på SiL skulle decimeras. En risk som skulle 
minska om SiL fick deltaga i beslutsprocessen. Läget är och var att Sjukhusdirektören för Skas företräder SiL i alla viktiga frågor. Det har tyvärr ej alltid givits 
en rättvisande bild av resurser och möjligheter som finns på SiL. Därför drev vi frågan först självständighet sedan närsjukvård. Det fanns också med i 
manifestet med de lokala politikerna. 
 
Hösten 2002 började en utvärdering av utredningen. Det var främst tre kriterier som skulle granskas vårdkvalité, personalförsörjning och ekonomi. Utredning 
gav vid handen att SiL uppfyllde väl de kriterier som ställts. Det fanns en passus "att BB skall finnas kvar så länge de klarar vårdkvalitén". Det fanns signaler 
från omvärlden såväl politiker som tjänstemän ansåg att ett självständigt sjukhus i Lidköping inte bara skulle gagna Västra Skaraborg utan även Skas och 
regionen. 

 
Våren 2003 hade inget besked om självständighet från regionen kommit men det kom ett annat snabbeslut från Hälso- & Sjukvårdsstyrelsen "att BB i 
Lidköping skulle läggas ner". Vi har alla följt denna debatt. Skälet var i första hand ekonomi men ändrades sedan till att det var svårt att få tag i personal 
och SiL skulle få svårt att klara vårdkvalitén. Även dessa argument var ej hållbara. En utvärdering av utredningen ger vid handen att kostnaderna på NÄL och 
KSS kommer att överstiga minskade kostnader för SiL. Snabbeslutet om nedläggning av förlossning och BB, ett mycket överaskande beslut, som innebar en 
komplicerande planering. Från SiLs sida lyckades man förhandla med NÄL och KSS så all kvinnosjukvård kan erbjudas i öppen och sluten vård på 
sjukhuset i Lidköping. 
 

Nya strukturförslag 

Vid vårt möte i september med presidiet, för Skas styrelse, debatterades det uppkomna läget. Delegaterna från Skas lovade att driva frågan om 
självständighet via ett "snabbspår" till regionen. Samtidigt diskuterades den genomförda strukturutredningen (Holmdahls) som skulle ut till debatt och för 
remissvar. Redan i våras hade sjukhusledningen vid SiL fått i uppdrag från regionen att ta fram ett förslag till SiL:s roll i framtiden. 
 
Utöver möten med Skas presidium och sjukhusledningen vid SiL har vi deltagit i flera aktiviteter: 

 Information om "vårdstrukturen i V:a Götaland" i september, där Johan Calltorp (Sjukvårdsdirektör i V:a Götaland) och utredaren Daniel 
Holmdahl (bitr. sjukvårdsdirektör) deltog. 

 "Nätverket för Lidköpings sjukhus" startades under hösten och ett informationsmöte hölls 4/11, där politiker, sjukhusledning, intresserade 
organisationer liksom vi framförde synpunkter. 

 Politikermöte med "nätverket" där politiker från Vg-regionen var inbjudna till ett ömsesidigt informationsmöte. Regionråden Eva Eriksson ordf. I 
H&S-styrelsen) och Anneli Starck, samt Bengt Andersson (Hälso- och sjukvårdsnämndens ordf.) deltog för att ge sin syn, men också för att ta 
del av synpunkter från Lidköping.  

Kontentan av höstens möten är att det framhållits att Vårdutredningen endast skall vara ett diskussionsförslag, som efter remissförfaranden skall ligga som 
underlag för ett långsiktigt strukturbeslut. Vis av vad som hänt kanske det i stället skall stå ut(av)vecklingsplan. 
 

Sammanfattning: 

 
Det är två övergripande frågor som har en avgörande betydelse för Sjukhuset i Lidköping: 
 
Vårdstrukturen. Ett dokument, Struktur och verksamhetsutveckling av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. 
www.vgregion.se/framtidenssjukvard. Utredningen har debatteras och remissbehandlats under hösten. Ett inriktningsbeslut har tagits den 9 december av 
Hälso- och Sjukvårdnämnden. Det innebär att sjukvården skall inriktas mot fyra generella vårdnivåer; primärvård, specialistsjukhus, akutsjukhus och 
regionsjukhus. Beslutet skall fastställas i regionstyrelsen den 20 januari och regionfullmäktige den 3 februari. Den 27 april skall regionfullmäktige fatta mer 
detaljerade beslut om uppdraget för varje vårdgivare. 
 
Det finns ett antal dokument och uppfattningar som ifrågasätter strukturförslaget bl.a SiLs utredning Akutsjukhus med befolkningsansvar. Utredningen finns 
att tillgå hos oss i Sjuk-och hälsovårdsgruppen. 
 
Organisationen. Självständigheten förutsätter att vi får bibehålla vårt akutsjukhus som ingår i ett närsjukvårdsområde Västra Skaraborg. 
 

Material som presenterades för oss i slutet av år 2003 

 Skas har en kostnadseffektiv verksamhet 
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 Historiskt sett en låg kostnadsnivå 

 Historisk resursförskjutning mot primärvård 

 Mycket vård för begränsad resursinsats 

 Den bästa siffrorna inom Västra Götalandsregionen 

 SiL (Sjukhuset i Lidköping) som svarar för c:a 1/3 del av Skas hävdar sig väl!  

Dessa uppgifter hoppas vi att regionen tar hänsyn till i det vidare arbetet. 
 
Vi arbetar vidare, nästa möte är med Skas styrelse den 27 januari. 
 
« Tillbaka 
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Det är två frågor som har varit och är av avgörande betydelse för framtidens sjukvård i Västra Skaraborg - Vårdstrukturen och Organisationen. 
 
 
VÅRDSTRUKTUREN 
 
Enligt det förslag som strukturgruppen presenterade 2003 och vilken Hälso-och sjukvårdsgruppen stadfäste, skulle verksamheten vid SiL beskäras kraftigt och 
påverka såväl akut kirurgi som intensivvård. Genom stora insatser från olika intressenter, men främst genom sjukhusets egen personal och dess 
konsekvensutredning, blev resultatet att vi har kvar i stort sett ett oförändrat vårdutbud. Kirurgakuten kommer dock att stängas nattetid och de resurser som 
därvid frigörs kommer att överföras på planerade operationer ortopedi. Ökning av operationerna skall avsevärt bidra till minskning av köerna. 
 
Konsekvenserna blir att Kirurgakuten kommer att ha öppet mellan 07.30 och 21.00, medan medicin- och intensivavdelningar har nattöppet. Då det blir 
tidsförskjutningar mellan dag och nattöppet på akuten bedöms det att c:a ett fall per natt får hänvisas till KSS eller NÄL. För livshotande tillstånd, långt 
framskriden cancer (=öppen retur), olycksfall där ambulansen bedömer avstånd till KSS och Näl för långt och vid katastrofer finns det resurser att tillgå även 
nattetid på SiL. 
 
Patienter som förs till KSS eller Näl färdigvårdas där, med undantag för de fall som tidigare behandlats på SiL, som överförs till SiL. 
 
Operationslag övergår från jour till beredskap. För röntgen sker ingen förändring p.g.a. att utrustningen måste hållas igång. 
 
Förändringarna beräknas fungera fr.o.m. den 1 mars 2005, men till viss del räknar man med att vara igång tidigare. 
 
 
ORGANISATIONEN 
 
Självständigheten är en förutsättning för att vi skall kunna bibehålla den nu bestämda vårdstrukturen. Det kommer inte att fungera framgent om SiL skall 
sortera under KSS ledning. Alla utredningar och hur det har fungerat organisatoriskt talar sitt tydliga språk. Därför har vi inte tappat tempo i denna fråga. 
Skas styrelse har för att behandla frågan förstärkt sitt presidium och vi ser fram mot att vi vid vårt nästa möte med presidiet, den 15 mars, skall få ett för Sil 
positivt besked. Det troliga är att Sil kommer att ingå i Skas, men frikopplas från KSS, och rapportera direkt till Skas styrelse. Nästa steg kan vara 
Alingsåsmodellen (direkt under Vg-regionen) eller när "Närsjukvården i Västra Skaraborg" tar form, ingå under en gemensam styrelse tillsammans med 
primärvården och kommunernas vårdutbud. 
 
 
MR-kamera 
 
En MR-kamera (Magnetröntgen) ger möjlighet till snabbare och enklare diagnos och förefaller att vara ett viktigt hjälpmedel och en logisk investering vid 
satsningen på ortopedi och fortsatt akutvård på Sil. Då det finns krafter inom Skas som är av annan uppfattning har vi begärt besked om när en investering 
kan ske. Här får vi kanske agera för en annan form av finansiering. 
 
 
Byggplanering 
 
En vårdavdelning byggs om till hjärtavdelning. Etapp III pågår, men genom viss omvärdering av byggnadsstatus kan man minska nybyggnaden. 
 
 

Frågor som skall prioriteras och bevakas under 2005 

 Att budget anpassas till de uppdrag som sjukhuset ges 

 Att en organisationsförändring ger en tillfredsställande självständighet 
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Hälso/Sjukvårdgruppen 

Torbjörn Broberg 

Arne Frisinger 

Nils Bertil Wickberg 

Börje Johansson 

Frågor som gruppen prioriterat för bevakning under perioden 1 

jan till 30 juni 2006:  

 Struktur och organisation  
 Ny sjukhusdirektör tillträder  
 Byggnation av etapp 3 och även senare etapp 4  
 MR kamera  
 Hålla oss informerade om närsjukvårdsprojektet  
 Hålla oss informerade om aktuella projekt mot vårdtagare i Västra Skaraborg  

Vi  känner att vi nu uppnått ett delmål av uppdraget att bevaka 

utvecklingen av Sjukhuset i Lidköping  när det gällde organisation 
och struktur. Vi ger nedan en bakgrund till vårt uppdrag och 

hoppas att vårt arbete på både kort och lång sikt gagnar Hälso- 
och Sjukvården i Västra Skaraborg. Vi har bara varit en del av 

många vilka bidragit med engagemang.  

Struktur och Organisation Sjukhuset i Lidköping (SiL) år 2000-2006 

Bakgrund 

Gruppen har funnits sedan 1987 och har under vissa perioder 
aktiverats och under perioder då läget verkade vara stabilt endast 
haft som uppgift att bevaka utvecklingen. Den 11 mars 2000 

aktiverades på nytt vårt arbete i gruppen. Orsaken vara att den 

nya s.k. ”divisonsmodellen” inte fungerade. Organisationen 
ifrågasattes av allt flera av personalen, vårdtagarna och även 

politikerna, vilket resulterade i ett manifest där kommunledning 
och näringsliv i samverkan krävde en organisation med egen 

sjukhuschef.  

2001              Manifest där näringsliv och de lokala politiker var 
eniga om en framtida  

                      organisation och struktur gällande Sjukhuset i 
Lidköping.   

2001              Utredning och provperiod. En mängd av 
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aktiviteter, möten och uppvaktningar. 

2001-2002     Konsekvensbeskrivningar och utredningar av oss 
och andra.              

2002              Utvärderingar och provperiod. Tre kriterier hade 

fastställts. Vårdkvalitén –  
                     personalförsörjning - ekonomi. Sjukhuset i 

Lidköping uppfyllde väl kriterierna. 

2003              Fortfarande inget besked om självständighet 

erhållet. 

2003              Ett snabbt beslut kom om nedläggning av BB. 
Skälet angavs först att vara  

ekonomin, men, ändrades senare till, att det svårt att 
få personal. Fortfarande har ingen godtagbar orsak 

angivits. Efter agerande från ledningen                    av 

Sjukhuset räddades dock kvinnosjukvården. 

2003              Regionens s.k. strukturgrupp presenterade ett 
strukturförslag, vilket innebar att                       Sjukhuset i 

Lidköping i stort sett skulle bli ett sjukhus för planerad vård som  
                      utföres dagtid. Ingen akut eller intensivvård. 

2003              Ledningen på SiL presenterade sitt förslag 
SPECIALISTSJUKVÅRDEN vid  

                      Sjukhuset i Lidköping. Akutsjukhus med 
befolkningsansvar. 

2003              Nätverket bestående av företrädare för de politiska 

partierna bildades. 

2004              Ledningen på SiL accepterade inte regionens 

förslag på strukturförändring utan  
                      agerade för sitt eget förslag, som också senare 

godtogs av regionen. 

2005              Den nya vårdstrukturen började gälla från den 1 
mars och innebar natt  stängning av kirurgakuten men utökning 

av planerad ortopedi 

 2005              Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus redovisade 

organisationsförslag som skulle  
                      förhandlas med de fackliga  representanterna..  

2005              Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus antog förslaget 

med ny organisation för SiL  



där sjukhuschefen rapporterar direkt till styrelsen. 

Nuläget 

Vi har idag ett väl fungerande sjukhus. Det pågår investeringar 
för inemot 300 mkr. Det är lätt att få kompetent personal. Köp av 
magnetkamera förbereds.  

Verksamhetsberättelsen för Sil 2005 beskriver bl.a .  

Patientperspektivet 

 

   

  

   

      

Processperspektivet 

 

   

  

   

  

         
Medarbetarperspektivet 

 

   

  

   

  
  

Finansperspektivet 

 

   

  

   
 

Den som har intresse att närmare studera verksamhetsberättelsen kan kontakta sjukhusgruppen  

Mål: Våra patienter upplever hög tillgänglighet och god vård 

 

Kritiska framgångsfaktorer:  
Nöjda patienter - Goda kontaktmöjligheter - Korta väntetider 

 

Mål:  
Vi ger vård med hög kvalitet och hög patientsäkerhet i aktiv samverkan 

 

Kritiska framgångsfaktorer: 
Ständigt förbättringsarbete - Vård utan gränser - God kommunikation 

Mål: Vi är en attraktiv enhet som skapar delaktighet och utveckling 

 

Kritiska framgångsfaktorer:  
God arbetsmiljö - Kompetens och engagerade medarbetare - Gott ledarskap 

 

 

Mål: Vi hushållar effektivt med våra resurser 

 

Kritiska framgångsfaktorer:  

Ett tydligt och långsiktigt uppdrag – Överensstämmelse internt mellan 
uppdrag och resurser - Kostnadsmedvetenhet och ekonomiskt 
ansvarstagande  

 

 



Det har varit en lång och mödosam resa. Många har haft ett stort engagemang för vårt sjukhus och lag 
ner mycket tid och arbete. Men resultatet hade inte uppnåtts om inte Sjukhuset med sin ledning lagt ner 
ett enormt arbete till gagn för vår sjukvård och våra arbetstillfällen. 

Framtiden 

Det enda vi vet om framtiden är att den är föränderlig. Ny teknik 
och nya sjukdomar. Men tillgängligheten till en god bas med 
akutvård kommer även i framtiden att vara viktig. 

Beslut fattas utanför vårt område. Därför är det viktigt att vi 
bevakar och verkar för att SiL behåller sin status och sitt 

berättigande. 

Det aviseras om en opolitisk styrelse, vilken kommer att ersätta den politiskt tillsatta styrelsen för 
Skaraborgs Sjukhus. Det är viktigt att den inte tillsätts utan man tar hänsyn till det geografiska området. 
Vi skulle gärna se en styrelse för SiL sammansatt av personer hemmahörande inom upptagningsområdet. 

Vi har haft ett bra samarbete med Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus när det gäller såväl organisation 
som strukturfrågor, vilka drivits i linje med utredningar och riktlinjer som SiLs ledning föreslagit. 

En viktig framtida fråga är samordningen/samarbetet mellan sjukhuset - primärvården – kommunala 
vården i Västra Skaraborg. Närsjukvården. 

Inför kommande period frågor att prioritera/bevaka: 

 Uppföljning vårdstrukturen och organisationen  

 Opolitisk styrelse  

 Investeringar  

 Bygge  

 Miljö/Omgivning  

 MR kamera  

 Marknadsföring Västra Skaraborg  

 Närsjukvården  

 Sekundär vård  

 Primär vård  

 Kommunal vård  
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