
Interpellation om hur minst 180 vårdplatser på Sunderby sjukhus bemannas. 

I protokollet från regionstyrelsens sammanträde 1 juni redovisas i Regiondirektörens rapport på 

sidan att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har sammanlagt 8 tillsynsärenden i Region 

Norrbotten. Ett av dem rör Sunderby sjukhus. 

På sidan 13 i Regiondirektörens rapport, under avsnittet Förbättringsarbete inom akuta flöden och 

styrning av vårdplatser”, anges ”Frågan om 180 vårdplatser hanteras just nu separat”. 

I media har vi kunnat läsa: 

Chefen för division länssjukvård 1 (31 maj) uttalar sig ”Det är fortfarande många olösta 

pass och i vår division, som är en av de absolut största verksamheter, är det mycket 

som är olöst ännu.” och möjliga lösningar nämns: ”… beordra och ändra om 

semestrar..”  

Regiondirektören (1 juni) ”Vi kommer att nogsamt att specificera vilka åtgärder vi har 

vidtagit och hur vi er att dessa åtgärder kommer att leda till att vi uppfyller det som 

IVO har ställt som krav på oss” 

Men vi har också kunnat läsa att personalen inte ser att bemanningen kan komma att 

lösas för att hålla dessa 180 vårdplatser öppna på olika vårdavdelningar framöver. 3 

juni anges bl a: ”börja räkna överbeläggningsplatserna som finns på varje avdelning 

som ordinarie vårdplatser”.  ”Även med deras manipulerade antal platser har vi max 

179 platser eftersom det är avdelningar som drar ned från sex till fyra vårdplatser över 

helgen och sedan fortsätter det över hela sommaren:” 

Sammantaget finns således en hel del frågetecken till hur 180 vårdplatser skall kunna bemannas och 

hållas disponibla för patienter! 

Jag frågar därför regionstyrelsen ordförande Kenneth Backgård: 

1. Hur många vårdplatser kommer att vara disponibla sommaren 2022 respektive hösten 2022 

på Sunderby sjukhus? 

2. Hur bemannas de minst 180 vårdplatser som enligt IVO skall finnas tillgängliga/öppna på 

Sunderby sjukhus med sjuksköterskor respektive undersköterskor? 

Under semesterperioden sommaren 2022: 

Med egen ordinarie anställd personal, antal 

Med personal som valt avstå sommarsemester, antal 

Med personal som beordras in att tjänstgöra, antal 

Med inhyrd personal, antal 

              Efter semesterperioden, under hösten 2022: 

Med egen ordinarie anställd personal, antal 

Med personal som valt avstå sommarsemester, antal 

Med personal som beordras, antal 

Med inhyrd personal, antal 

Glenn Berggård 

Oppositionsråd (V) 

Vänsterpartiet 


