
 

 

En rapport nyligen från HR, angående sommarsituationen på sjukhusen, visar att 
överbeläggningarna nått all time high under 2019.  

Bara det senaste året har beläggningsgraden i den somatiska vården ökat med 6 
procentenheter – från 103 till 109 % – under sommarens vardagar. ”Ett visst inslag av 
överbeläggningar under perioder kan förekomma utan att patientsäkerheten behöver 
försämras. En förutsättning är att den genomsnittliga beläggningsgraden över tid håller 
sig kring max 90 %”, skriver HR i rapporten.  

Men 90 % är väldigt långt från 109 %.  

”Denna höga beläggningsgrad utgör en känd patientsäkerhetsrisk och innebär en hög 
arbetsbelastning för våra medarbetare”, skriver HR i rapporten.  

Det är ju inte heller så att överbeläggningar enbart är en sommarföreteelse. Personal vi 
träffar uttrycker det som att ”numera är det sommar året runt på sjukhusen”. Och det 
är lätt att förstå när en tittar på antalet vårdplatser. Sedan det moderatledda styret tog 
över efter valet 2014 har antalet disponibla vårdplatser på regionens sjukhus minskat 
med nästan 800. Detta trots att befolkningen i Västra Götaland under samma period 
ökat med över 100 000 personer.  

Ett exempel finns inte så långt härifrån, Sahlgrenska, som förutom att vara 
göteborgarnas sjukhus är såväl hela regionens som landets sjukhus. Det är ett sjukhus 
som också är viktigt även utanför landets gränser. I november 2014 fanns där 1 554 
disponibla vårdplatser inom somatik. I november 2019 hade de minskat till 1 231. 
Samtidigt har befolkningen bara i Göteborgs stad ökat med närmare 50 000 
människor. 

De färskaste offentliga siffrorna, från november, visar att antalet tillgängliga vårdplatser 
i regionen fortsätter att minska och med det även överbeläggningarna. Snittet i 
november för hela regionen låg på 96 %,  

Denna kroniska överbeläggning gör att personalen far illa. Vi ser det bland annat i att 
korttidsjukfrånvaron ökar. Vi hör också fackens beskrivningar av hur allt fler av deras 
medlemmar överväger att lämna VGR till följd av alltför tuffa arbetsvillkor. 
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