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Svar på interpellation från Lars-Erik
Olofsson (KD) om Ortopedkliniken
Lars-Erik Olofsson (KD) har inkommit med en interpellation om Ortopedkliniken.
Interpellationen ska besvaras av Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Tom
Silverklo (C).
Lars-Erik Olofsson frågar:

1. Vad har regionledningen vidtagit för åtgärder?
2. Bedrivs det i dag en patientsäker vård på Ortopedkliniken?
3. Klarar kliniken i dag uppdraget att utbilda ST-läkare?
Svar på fråga 1
Tack för dina frågor.
Situationen under februari till april 2021 inom område Ortopedi var ansträngd. Till
följd av dålig arbetsmiljö under 2020 hade sjuksköterskor sagt upp sig runt
årsskiftet 2020-2021. Arbetsmiljöproblemen var på olika sätt relaterade till
coronapandemin. Med färre vårdplatser och en ökad vårdtyngd var det elektiva
flödet begränsat under pandemin.
För att vända utvecklingen stoppades planerad kirurgi under våren. Detta för att
säkerställa vårdplatser för de akuta skadorna. Fler turister hänvisades också direkt
till hemsjukhuset för behandling och operation. De åtgärderna, tillsammans med ett
lägre patientflöde än normalt, medförde att vårens akuta flöde hanterades på ett
säkert sätt.
Under april och maj genomfördes stärkt prioritering av patienter som väntade på
planerad kirurgi. Under maj genomfördes några operationer för patienter med de
största behoven. Därefter har den prioriteringen fortsatt. De patienter som haft
störst behov har kunnat erbjudas behandling.
I nuläget är det ”lågsäsong” för Ortopeden. Ett flöde av planerad kirurgi har
förberetts som är möjlig inom ramen för de befintliga 21 vårdplatserna. För att
undvika att hamna i samma situation igen görs också en kraftsamling under tre
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veckor i höst. Ytterligare 7 vårdplatser för planerad kirurgi kommer då att öppnas
upp. Information ska också skickas ut till patienter som bedöms kunna utnyttja
Vårdgarantin.

Svar på fråga 2
Svaret är ja: I nuläget är bedömningen att inga patienter riskerar bestående men i
väntan på behandling.
Svar på fråga 3
Samarbetet med Sollefteå när det gäller ST-utbildning kom i gång i slutet av maj
2021. Samarbetet fortsätter under hösten. Total kommer 66 patienter i behov av en
höftprotes att opereras i Sollefteå. Det innebär att våra patienter får behandling. Det
innebär också att våra ST-läkare får möjlighet till utbildning inom proteskirurgi.

/Tom Silverklo (C)

