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Ny organisation för hälso- och sjukvården 
 

Sedan 2004 har landstinget Sörmlands hälso- och sjukvård varit indelad i fyra divisioner: 

länssjukvård, närvård, primärvård (sedan 2011) och medicinsk service. De infördes för att 

skapa en likvärdig vård i hela länet och för att bryta upp strukturer mellan kliniker och 

sjukhus.  

 

Syftet med divisionsorganisationen har uppnåtts. Samarbetet inom klinikerna har ökat och 

skillnaderna i vården har minskat. Idag finns gemensamma vårdprogram på klinikerna vilket 

skapat en likvärdigare vård i Sömland. Idag finns det också Nationella riktlinjer inom ett 

flertal diagnoser. Syftet med dessa är att skapa en likvärdig vård i hela landet.   

 

Det ekonomiska läget i landstinget Sörmland är bekymmersamt. Hälso- och sjukvården 

beräknas gå back med ca 230 miljoner kr för 2011. Åtgärder för att skapa en långsiktig hållbar 

ekonomi är nödvändig för att säkra en vård av hög kvalité i framtiden. För att öka kunskapen 

om vad respektive sjukhus kostar i länet är det nödvändigt att avveckla division länssjukvård 

och närvård. Medicinsk service har genom beställar- och utförarmodellen ett avgränsat 

uppdrag och Primärvården har i och med införandet av Hälsoval Sörmland inte just nu behov 

av organisationsförändring. 

 

I den nya organisationen bör däremot varje sjukhus vara en enhet i den nya organisationen.  

Idag vet vi inte vad det kostar att driva respektive sjukhus, vilket är en brist med tanke på den 

ekonomiska situation som råder och de beslut som behöver fattas för den framtida 

sammanhållna hälso- och sjukvården i länet. När varje sjukhus får tillbaka sin identitet med 

tydlig styrning och ledning kommer vi att veta vad de kostar att driva och även jämföra dem 

när det gäller kvalité och effektivitet. Ansvarsutkrävandet stärks. Ytterligare ett skäl till att 

genomföra en ny organisation inom sjukhusvården är att ett nytt ersättningssystem inom 

slutenvården ska införas under mandatperioden.  

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås: 

 

 

att  en ny organisation införs inom hälso- och sjukvården under mandatperioden 

 

att respektive sjukhus drivs var för sig i den nya organisationen 
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