Pressmeddelande från Alliansen i Landstinget i Kalmar län den 8 januari 2018

Henriksson har bäddat för krisen på medicinkliniken
Majoritetens olyckliga beslut att inte återöppna ett antal sommarstängda vårdplatser hösten 2016
samt gå vidare med en omorganisation trots desperata protester från medarbetarna och facket har
lett fram till nuvarande kris på medicinkliniken i Kalmar. Nu kräver Alliansen att Anders Henriksson
(S) och den rödgröna majoriteten på landstingsstyrelsens nästa arbetsutskott redovisar en
åtgärdsplan för att lösa bemannings- och arbetsmiljöproblemen samt kunna erbjuda samma vård
som innan neddragningarna började.
Medicinkliniken vid länssjukhuset minskade antalet vårdplatser från 113 till 80 under sommaren
2016. Majoritetens hastiga beslut att inte återöppna dessa efter sommaren väckte protester hos
Vårdförbundet som ansåg att de varken blivit informerade på förhand eller inbjudna till
förhandlingar. Beslutet ledde också till oro bland medarbetarna och personalflykt. Vi i Alliansen
krävde i detta skede att vårdplatserna skulle återöppnas och en rejäl konsekvensanalys göras, men
majoriteten lyssnade inte.
När bemanningsproblemen växte på medicinkliniken föddes de olyckliga tankarna på en
omorganisation med en ny storavdelning, vilket ledde till ytterligare oro och personalflykt över tid.
Vid ett möte som Vårdförbundet kallade till våren 2017, där både vi och majoriteten deltog, varnade
Vårdförbundet för fortsatt personal- och kompetensflykt om sammanslagningen genomfördes. Man
ansåg bland annat att förändringen inte hade förankrats bland medarbetarna. Alliansen uppmanande
då majoriteten att backa bandet och ompröva beslutet, men fick inget gehör.
Omorganisationen genomfördes ändå och konsekvenserna ser vi fullt ut idag. Efter
sommarreduceringen 2017 kan den nya storavdelningen inom medicinkliniken bara bemanna 28 av
sina 42 vårdplatser på grund av bemanningsproblem och fortsatt personalflykt. Hela medicinkliniken
har i realiteten gått från 113 till 58 vårdplatser på 1,5 år inklusive hjärtavdelningens vårdplatser.
Vårdinsatser har flyttats till Linköping, ett antal chefer har slutat och det nya året inleddes med idel
överbeläggningar på medicinkliniken. Anders Henriksson (S) har bäddat för en katastrof genom att
inte lyssna på personalen och ta tag i problemen på medicinkliniken i tid. Situationen kan inte
beskrivas på annat sätt än akut och vi oroar oss på sikt för både medarbetarnas hälsa och
patientsäkerheten. Därför kräver vi en handlingsplan från majoriteten nu!
Kontaktuppgifter
Christer Jonsson (C), oppositionsråd, 070-32 12 03
Pierre Edström (L), oppositionsråd, 070-265 64 27

