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Ordförande Tom Silverklo
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Allmänhetens frågestund 20 oktober
I Region Jämtland Härjedalen pågår sedan en tid tillbaka en omorganisation som i stort sett
går ut på att dra ned på vårdpersonalen. Detta genom att förändra arbetsscheman vilket i sin
tur lett till att drygt 40 undersköterskor och sjuksköterskor har slutat inom kirurgen. Antalet
vårdplatser har dragits ned från 56 till 40 eftersom det saknas personal.
Konsekvensen av detta drabbar bland annat oss som använder stomi tillfälligt eller för all
framtid. Att få besked om att man har cancer eller annan sjukdom och måste opereras blir för
de flesta en svår tid med lidande, kroppsligt och psykiskt. Blir det dessutom fråga om att
använda stomi blir upplevelsen mycket påfrestande. Man mår dåligt med oro för den situation
men har kommit i. Det tar tid att acceptera sin ”påse” med allt vad det innebär.
Det finns en chans för många att så småningom få ta bort stomin vilket man naturligtvis ser
fram emot. Att då, via lokalpressen, få veta att på grund av omorganisationer, uppsägningar
av personal, nedläggning av vårdplatser och allmänt kaos i organisationen, att det inte är
möjligt är svårt att acceptera.
Fråga:
Att vänta och inte veta när jag ska få tillbaks det liv jag hade före min sjukdom tär på psyket.
När kommer nödvändigt antal sjuk- och underskötersketjänster återinsättas för att täcka
behovet av vård?
Hur kommer vårdkön att bearbetas och när kan vi patienter förvänta oss få den vård vi har
rätt till enligt hälso- och sjukvårdslagen ”Regionen ska planera sin hälso- och sjukvård med
utgångspunkt i behovet av vård hos dem som omfattas av regionens ansvar för hälso- och
sjukvård.”?
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