
 

 
Vi är många som oroas över situationen på SU. För inte så länge sedan skrev dryga 
hundratalet av akutens medarbetare ett brev till oss förtroendevalda, där särskilt 
bristen på vårdplatser lyftes upp. Ganska nyligen debatterade vi i detta fullmäktige 
om stora sparkrav på SU. Detta som en direkt följd av 2017 års stora underskott. 
Sjukhuset gjorde åt mer än 300 miljoner som man inte hade. En nota som man nu 
har att betala tillbaka de närmaste åren. 
 
Det är säkert inte lätt att vara ordförande i SU när man under stora delar av förra året 
får höra, anställ, ordna tillgängligheten, kör på! För att när räkningen kommer få höra 
av regionens främsta m-ledning; -RÖTT LJUS! Ni måste reducera personal! Så kom 
sparkraven som ett brev på posten. Över 300 medarbetare ska bort!  
 
I SU:s styrelse skriver våra representanter hur man ser på situationen; 

”Nu staå sjukhuset med en kortsiktig och bitvis strukturell underbudgetering och en 
uppförsbacke i form av ett stort underskott. Bristen på vårdplatser orsakar 
tillgänglighetsproblem och skapar orimlig arbetssituation med överbeläggningar och 
utlokaliseringar inom delar av verksamheterna. Detta beroende på den oansvariga 
politik det moderatledda styret fört som innebär ryckighet och kortsiktighet där 
sjukhusledningen tvingats till åtgärder som varken är konstruktiva eller hållbara. 
Effekten blir att kompetent personal som behövs i verksamheten slutar, samma år 
som moderaterna lovat lugn och ro i verksamheten och satsningar på personalen.   
Naturligtvis får det effekter på personalens förutsättningar att göra ett gott arbete 
och därmed också för patienterna som riskerar att inte få vård i rimlig tid.  
 
Tidigare har du, Jonny Bröndt, varit snabb i att närmast bagatellisera situationen. När 
jag i höstas frågade på regionfullmäktige om befarade underskott, bland annat inom 
barnsjukvården. Sa du att jag ”målade en viss potentat på väggen”. Trots att 
resultaten pekade på minus, svarade du att ”det har inte hänt ännu”. Facit för hur det 
året gick fick vi för ett tag sedan, underskott på hundratals miljoner, och längre köer 
till operation. Dessutom riktade revisionen allvarlig kritik såväl mot er ekonomiska 
styrning som de långa köerna. 
 
Eftersom jag, och vi socialdemokrater, är fortsatt mycket oroliga för situationen på 
SU, frågade jag dig på ett möte i början av året, om du ansåg att SU har tillräckliga 
resurser för att klara sitt uppdrag. Ditt då enkla och kortfattade svar var JA. De som 
nu väntar i köer, de som inte får vara kvar på SU som personal, de som arbetar med 
fortsatta överbeläggningar och pressade arbetssituationer kanske inte håller med. 

 
Mina frågor till Jonny Bröndt är därför följande:  
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• 


