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Skrivelse från Socialdemokraterna i Region Kronoberg till regionstyrelsens ordförande 
Mikael Johansson (M) och hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Ida Eriksson (M) 

 

Situationen i hälso- och sjukvården är ansträngande. Inte minst på 
akutmottagningen på Centrallasarettet i Växjö.  
 
Den senaste tiden har situationen eskalerat. Anställda slår larm till politik, 
ledning och media. Deras berättelser överensstämmer med det Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) lyfter fram i föreläggande och beslut efter tillsyn i Region 
Kronoberg hösten 2022.  
 

I IVO:s beslut efter tillsyn av patientsäkerheten vid Centrallasarettet i Växjö i 
Region Kronoberg med fokus på vårdplatser och bemanning framgår bland 
annat att: 

▪ Överbelastning av akutmottagningen har ”varit ett problem i stort sett 
dagligen under hela 2022.”1 

▪ Samtliga intervjuade medarbetare på akuten beskrev en ansträngd, 
belastad och uppgiven verksamhet.2 

▪ Akuten ”kan inte uppfylla målet att den totala vistelsetiden inte ska 
överstiga fyra timmar”.3 

▪ Mellan 8 augusti och 16 september 2022 förekom dagligen väntetider 
på mer än en timme till triage (bedömning av en patients medicinska 
allvarlighetsgrad). Den patient som väntade längst på triage väntade 2 h 
34 min.4 

▪ De rekommenderade tiderna till läkarbedömning på akutmottagningen 
överskrids flera gånger per vecka.5 

▪ Patienter som är inskrivningsklara får vänta 2–3 timmar på en vårdplats. 
Målet om 30 minuter nås aldrig. Inskrivningsklara patienter hinns inte 

                                                 
1 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande tillsyn av patientsäkerheten vid Centrallasarettet i Växjö i Region 
Kronoberg med fokus på vårdplatser och bemanning. 2022-11-29. IVO:s diarienummer 3.5.1-2284/2022-19 / Region 
Kronobergs dnr 22RGK1206. Sida 8. 
2 Ibid., sida 8. 
3 Ibid., sida 9. 
4 Ibid., sida 6. 
5 Ibid., sida 7. 
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med/bortprioriteras på grund av inflödet av akuta patienter. ”Detta 
leder till att inskrivningsklara patienter sällan får läkemedel, kontroller, 
näring, vätska eller omvårdnad och tillsyn utifrån sina behov. […] Det kan 
gå flera timmar innan sjuksköterskorna har möjlighet att tillse 
patienten.”6 

▪ ”Akutmottagningen söker 20 sjuksköterskor men får sällan sökande med 
rätt kompetens. Vid senaste rekryteringsförsöket kallades endast 2–4 
sjuksköterskor till intervju.”7 

 
IVO konstaterar under rubriken Skäl för beslut att ”vårdgivaren inte har förvissat 
sig om att det finns bemanning och kompetens för att vårda patienter och 
därmed inte säkerställt patientsäkerheten på akutmottagningen […].”8 
Detsamma, konstaterar IVO, gäller i viss mån även andra inspekterade 
avdelningar. IVO menar också att ”bristen på disponibla vårdplatser inom den 
specialiserade somatiska slutenvården har medfört risk för vårdskador och 
allvarliga vårdskador, d.v.s. patientsäkerhetsrisker, för patienter som vårdats på 
akutmottagningen” samt dito för patienter som vårdats på de kirurgiska och 
medicinska slutenvårdsavdelningarna.9 
 
Kritiken är nedslående och måste tas på största möjliga allvar. Det kan inte 
fortsätta såhär. 
 

Vi socialdemokrater vill med den här skrivelsen uppmana regionstyrelsens 
ordförande Mikael Johansson (M) och hälso- och sjukvårdsnämndens 
ordförande Ida Eriksson (M) att snarast kalla alla partier i regionfullmäktige till 
krissamtal gällande läget på akuten i Växjö. Vi behöver hitta saker som gör 
konkret skillnad både här och nu och som bidrar till en hållbar 
kompetensförsörjning och vårdplatssituation på sikt.  
 
Socialdemokraterna vill föra upp följande förslag och frågor på agendan: 

▪ Höjd grundbemanning 
▪ Kortad veckoarbetstid 

                                                 
6 Ibid., sida 7. 
7 Ibid., sida 8. 
8 Ibid., sida 2. 
9 Ibid. sida 3. 
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▪ Större mandat och möjlighet för avdelningschefer och personal att 
organisera sitt arbete och besluta om lämpliga insatser och åtgärder 

▪ Flexiblare möjligheter att ta semester 
▪ Möjlighet att införa vårdplatskoordinatorer på jourtid och bakjour för 

sjuksköterskor 
▪ Ekonomisk ersättning för handledarskap och introduktion av nya 

kollegor på arbetsplatsen 
▪ Fler möjligheter till kompetensutveckling för alla medarbetare 
▪ Hur ska personalen garanteras möjlighet till stöd och hjälp samt tid för 

reflektion när svåra situationer uppstått? 
▪ Hur kan hela flödet på och mellan våra avdelningar och sjukhus 

förbättras? 
▪ Hur ska dialogen mellan den politiska ledningen, 

tjänstemannaledningen, fackförbund och inte minst medarbetarna på 
akuten och andra verksamheter i Region Kronoberg förbättras och vara 
mer närvarande i vardagen? 

 
Vi är självklart också öppna för att diskutera andra förslag och frågor. 
 
Utan en fungerande akutklinik i Växjö stannar vården i Kronoberg.  
Det är allvar nu. Vi hoppas att det moderatledda regionstyret ser det och är 
beredda att tillsammans med oss ta politiskt ansvar för situationen. 
 
Henrietta Serrate (S) 
oppositionsråd och 2:e vice ordförande i regionstyrelsen 
 
Magnus Carlberg (S) 
2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden 


