
KRIS 
KOMMISSIONEN



I motionen föreslog vi att Regionfullmäktige 
bör: 
•	 tillsätta en utredning av Skånes Univer

sitetssjukhus framtida organisationsform 
med utgångspunkt i att sammanslagningen 
inte gett önskat resultat 

•	 ta initiativ till att så snabbt som möjligt åter
upprätta kvalitén i bemötandet och behan
dlingen av patienterna inom de områden där 
fusionsprocessen inte har lyckats

•	 genomföra en omfattande dialog med profes
sionen och de fackliga organisationerna för 
att skapa bred konsensus och aktivt stöd till 
den fortsatta förändringsprocessen

•	 anlita forskare med djup insikt i processerna 
kring sammanslagning av stora sjukhus som 
kunskapsstöd och rådgivare i det fortsatta 
förändringsarbetet

•	 avsätta tillräckligt med resurser att den 
fortsatta organisatoriska förändringen 
inom universitets sjukvården kan leda till ett 
 positivt resultat 

Vi uppmanar de styrande att rätta till missta
gen och återupprätta en hög kvalité och pa
tientsäkerhet vid sjukhusen i Lund och Malmö. 
Ge vården de resurser som behövs. Därför 
 bjuder vi in till en offentlig kriskommission för 
den skånska sjukvården.

Kriskommission för den skånska sjukvården

Socialstyrelsen kopplade nyligen fem döds
fall på Skånes universitetssjukhus till plats
brist och underbemanning. Nedskärningarna i 
sjukvården och tvångssamman slagningen till 
SUS har lett till att Skåne nu är ett av de om
råden i hela Europa som har minst antal vård
platser per invånare. Bara under 2012 har 140 
vårdplatser försvunnit från SUS. 
 
Istället för att ta ansvar för patientsäkeheten 
fortsätter de styrande borgerliga och miljöpar
tistiska politikerna att pressa igenom nya ned
skärningar. Nu har också anställningsstopp 
införts.  Personalen går på knäna och är frustre
rade över att inte kunna ge den vård som krävs. 
 
Sammanslagningen	till	SUS	är	på	flera	sätt	
ett	vårdpolitiskt	fiasko	som	har	drabbat	
specialist vården i så väl Malmö som Lund. Ändå 
verkar	det	inte	finnas	några	planer	att	om
pröva  tvångsfusionen. Nyligen har femklöver
majoriteten totalt avslagit Vänsterpartiets mo
tion om att rätta till alla misstag och genomföra 
en hållbar förändringsprocess för universitets
sjukvården.  Majoriteten vill tyvärr inte se 
 problemen i  verkligheten.



Vänsterpartiet
skane.vansterpartiet.se

Kriskommissionens uppgift blir att lyssna till 
patienternas, anhörigas och personalens up
plevelser och berättelser om den verklighet de 
möter dagligen inom den skånska sjukvården. 
Det kan både handla om egna och/eller andras 
erfarenheter och upplevelser. 

Innan årsskiftet kommer kommissionen att 
sammanställa alla inspel och presentera en 
analys och förslag till nödvändiga åtgärder.
Kommissionen är tacksam för alla bidrag för att 
kunna presentera en så heltäckande bild som 
möjligt. 

Kontakta oss (anonymt eller med namn) på 
 epost: vansterpartiet@skane.se eller ring 
partiets gruppledare Vilmer Andersen på 
 telefon  070585 22 24.


