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Ledamotsinitiativ      
 
Återupprätta kirurgi- och ortopedjouren på Lindesbergs 
lasarett mellan 21.00 och 07.30 
 
Sen neddragningen av den sjukhusbundna kirurgi- och ortopedjouren på Lindesbergs lasarett mellan 
21.00 och 07.30 har ett ständigt folkligt missnöje mot regionen växt i länet. Vi har under det senaste 
året sett demonstrationer, protester, namninsamlingar och opinion i länet som utryckt en oro och 
fruktan för en centralisering av vården. En oro om att det kommer drabba länsinvånarna olika. Den 
här känslan av utanförskap kopplat till neddragningen av tillgänglighet av akut vård på natten drabbar 
lokalsamhällets alla delar.   
 
Att hälso- och sjukvården i regionen måste sänka sina utgifter och arbeta utefter en ökad 
budgetdisciplin råder det ingen tvekan om. Däremot bör grunduppdraget att tillhandahålla akut vård 
som inte kan anstå vara högst prioriterat inom verksamheten. När borttagandet av kirurgi- och 
ortopedjouren nattetid genomfördes innebar det att patienter nu får en sämre tillgänglighet till just 
den vård som inte kan anstå.  
 
På samma sätt finns en oro bland företagare som förlitar sig på en tillgänglig akut sjukvård i norra 
länsdelen. Det här kan i sin tur leda till att tunga industrier och företagare som känner att de har 
behov av tillgänglig akutsjukvård alla timmar på dygnet avstår från att investera i norra länsdelen. 
Sjukvården och speciellt akutsjukvården är en del av den komplexa samhällsstruktur där allt sker i 
samklang med andra delar av samhället.  
 
Det här är inte enbart en fråga om effektivitet utan om vårdens legitimitet. I läkarförbundets etiska 
principer är de tydliga med att ”Det är i mötet med patienten som värdet skapas i vården. En 
styrmodell som inte tar hänsyn till detta kan inte nå bästa möjliga resultat,…”. Vidare skriver de 
angående hur vårdens resurser ska prioriteras att de ”vill ha ett välfärdssystem som bevarar sin 
legitimitet hos de som inte i första hand är de som just idag har nytta av den.”. Alltså, vårdens värde 
skapas när patienter möter vården samtidigt som legitimiteten för vården som institution måste bäras 
upp av dem som inte är i behov av den. Det vill säga att man måste kunna lita på att vården finns när 
man behöver den oavsett om man kommer nyttja den eller inte.  
 
Vi måste våga omvärdera fattade beslut när konsekvenser som inte övervägdes innan påvisar sig 
utgöra stora problem för samhället, verksamheten och individen. Att lyssna till de som nu drabbats av 
beslutet bör vara av högsta prioritet om vi vill behålla den folkliga legitimitet regionen uppbär för att 
styra och tillhandahålla hälso- och sjukvård i hela Örebro län.   
 

DÄRFÖR VILL JAG VÄCKA ETT ÄRENDE OM ATT:  
 

• Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att återupprätta den sjukhusbundna kirurgi- 
och ortopedjouren på Lindesbergs lasarett mellan 21.00 och 07.30.  
 

För Liberalerna 
 
 
Willhelm Sundman 
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