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Produktionsstyrelsen har beslutat att 

sjukhuset nu ska bemanna upp för att 

klara vårdproduktionen och att inte 

vidta ytterligare åtgärder för att nå en 

ekonomi i balans.  

 

Det är givetvis rätt tänkt men har pro-

duktionsstyrelsen rätt att medge en 

förvaltning ett underskott i den stor-

leksordningen? Enligt vad som tidi-

gare gällt och som revisorerna också 

tidigare påpekat, är det landstingsfull-

mäktige som kan medge underskott. 

Landstingsstyrelsen har inte vidtagit 

några åtgärder och enligt landstings-

styrelsens ordförande Erik Weiman 

(M) gäller budgeten, dvs ett noll-

resultat för Akademiska sjukhuset för 

2013.  

 

Motstridiga uppgifter alltså och väns-

terns landstingsråd Sören Bergqvist 

har i en interpellation till Erik Wei-

man ställt frågan om vad som gäller. 

Svar och debatt på landstingsfullmäk-

tige 20 november i Enköping. 

 

OKLART OM VAD SOM GÄLLER FÖR  

AKADEMISKA SJUKHUSET  

Trots besparingar motsvarande ca 188 

miljoner kronor i år kommer Akademiska 

sjukhuset även i år att gå med kraftigt 

underskott, ca 140 mkr minus. Orsakerna 

är flera men i grunden ligger en otillräck-

lig ekonomi som inte tar hänsyn till oför-

utsedda och opåverkbara nya kostnader 

men också besparingar som drabbar per-

sonalen, och därmed vården, hårt. Ar-

betsmiljön är påfrestande och vårdtyng-

den hög och de ständiga sparkraven leder 

till en utmattning i hela organisationen. 

Vårdavdelningar stängs eller vårdplatser 

reduceras eftersom det inte finns perso-

nal. I dagsläget saknas ca 130 sjukskö-

terskor och ca 85 vårdplatser är stängda. 

För det första måste det bli 

ett stopp för mer besparingar 

på sjukhuset. Akademiska 

måste få arbetsro och rim-

liga förutsättningar att lång-

siktigt förbättra arbetsvillkoren och där-

med kunna rekrytera ny personal så att 

vården kan upprätthållas. Det måste till-

skjutas mer pengar för detta, inte bara 

rimlig ersättning för den vård som utförs, 

utan också extra medel för att förbättra 

arbetsscheman och arbetsvillkoren.  

 

Vänsterpartiet har i landstinget lagt en 

rad förslag för detta i sitt alternativa bud-

getförslag. 75 miljoner mer för att klara 

vårdbehov och korta vårdköerna och 22 

miljoner för personalinsatser, bl. a för 

utbildning av specialistsjuksköterskor.  

Dessutom föreslår Vänsterpartiet att de 

48 miljoner som Akademiska sjukhuset 

årligen betalar tillbaka till landstinget 

som ränta på tidigare underskott, i stället 

ska användas för förbättringar på sjukhu-

set eller för satsningar på mer vård och 

förebyggande arbete. 

GE AKADEMISKA EN ÄRLIG CHANS! 
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Vänstern i Landstinget 

” 

Vänsterpartiet  

satsar 75 miljo-

ner mer för att 

klara vårdbe-

hov och korta 

vårdköerna! 

Vad är det som 

gäller för  

Akademiska  

Sjukhuset,  

Erik Weiman? 



 

 

Landstinget ska bygga ett P-hus på Akademiska 

sjukhusets område med 584 platser för en kostnad 

av 220 miljoner kronor. Vänsterpartiet har under 

hela processen sagt nej med motiveringen att först 

behövs insatser för en ökad användning av kollek-

tivtrafiken, för såväl personal som patienter och 

anhöriga.  

Vi vet att patienter inte åker kollektivt till under-

sökningar och läkarbesök eftersom det är krångligt 

att hitta och långt att gå.  

Kravet från Vänsterpartiet på fler bussar som går 

igenom sjukhusområdet har starkt stöd bl. a av 

pensionärsorganisationerna och facken.  

 

Vänsterpartiet kräver nu att patien-

ters och anhörigas resande kartläggs 

och åtgärder vidtas för att öka det  

kollektiva resandet. 

V SÄGER NEJ TILL P-HUS PÅ AKADEMISKA   

Kommuner och landsting får i år till-

baka 10 miljarder kronor från AFA För-

säkringar. För landstinget i Uppsala län 

är återbetalningen 129 miljoner kronor. 

Föregående år var siffran 119 miljoner. 

För nästa år spås en halvering av återbe-

talningen. Pengarna går till att förbättra 

(rädda) resultatet för landstinget i sin 

helhet.  

Kommuner och landsting ska enligt kol-

lektivavtalet betala premier till AFA 

Försäkring för att försäkra anställda vid 

arbetsskador eller långvarig sjukdom. 

Premien utgör alltså en del av det fram-

förhandlade löneutrymmet som arbets-

givare och arbetstagarorganisationerna 

enats om.  

Den borgerliga regeringen 

har kraftigt försämrat vill-

koren i både sjuk- och  

arbetskadeförsäkringen. 

Färre får vara sjukskrivna 

under en längre tid och  

sjukersättning (tid. sjukbi-

drag) är svårare att erhålla 

och behålla.  

 

 

Kostnaderna för AFA Försäkringar har 

därmed kraftigt sjunkit och överskottet 

betalas tillbaka till arbetsgivarna. Det är 

inte rimligt att anställda inte får ta del av 

de AFA-pengar som betalas tillbaka. De 

utgör en del av löneutrymmet enligt kol-

lektivavtal.  

De skulle kunna avsättas för insatser 

som förbättrar arbetsmiljön och möjlig-

heten att behålla och rekrytera personal. 

Vi ser att sjukskrivningarna åter ökar 

och vi vet att Arbetsmiljöverket har ge-

nomfört inspektioner och även riktat 

föreläggande mot Akademiska sjukhu-

set. Pengar kan också avsättas för ut-

bildningsinsatser, annan personalut-

veckling, friskvårdsinsatser, etc.  

 

Vänsterpartiet kräver av landstings-

styrelsen att, om inte hela beloppet, så 

ändå betydande delar av de återbeta-

lade medlen från AFA Försäkring ska 

användas för personalfrämjande åt-

gärder i samråd med de fackliga or-

ganisationerna. 

 

 

AFA - PENGARNA TILLHÖR DE ANSTÄLLDA! 

” 

Förbättra  

arbetsmiljön 

och  

möjligheten att 

behålla och  

rekrytera  

Personal!  

 

Skamligt av Centerpartiet! 

Köket på lasarettet i Enköping ska åter öppnas 

och maten till patienter tillagas på plats istället 

för som idag i Västerås. Jättebra, men skamligt 

av bl. a Centerpartiet att ta åt sig äran för det.  

Det var deras röster som avgjorde stängningen av 

köket och därmed svek de sitt vallöfte.  

Låt oss glädjas över att köket åter öppnas men låt 

oss inte glömma vilka det var som stängde det. 

” 

Vänstern i Landstinget 

En allt för snabb process! 

Barn och ungdomspsykiatrin blir kvar på Ackis. 

En helomvändning kom från psykiatridivisionen 

som gör plats för BUP i Psykiatrins hus. 

Äldrepsykiatrin omstruktureras till mer öppen- 

och teambaserad vård.  

En allt för snabb process har skapat missnöje 

bland personalen inom äldrepsyk,  men alla er-

bjuds jobb i den nya organisationen. 
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