
                                                 
  

Nätverket - Rädda Akutsjukhusen 

Beskrivning av nätverket 

Vi är en grupp av företag /företagare som vill bevara fullt fungerande akutsjukvård och förlossning 

vid länsdelssjukhusen Karlskoga och Lindesberg. Vi riktar oss främst till företagare men också andra 

professionella och privatpersoner som kan bidra med kompetens och ökad kunskap om strukturer / 

organisation / beslutsordning / ekonomi /arbetsmiljö mm inom RÖL. 

Gruppen skall arbeta som ett nätverk med lobbyverksamhet och opinionsbildning för att påverka 

både politiker och tjänstemän inom Region Örebro men även politiker nationellt.  

Vi har stor integritet. Medlemsförteckning kommer att upprättas men medlemmar kan välja om de 

vill stödja oss öppet eller utan att synas.  

Medlemmar betalar ingen medlemsavgift utan man erbjuder sina tjänster, tid eller betalar kostnader 

för olika aktiviteter. Inget tvång – man bidrar med det man kan.  

Huvudfrågor: 

Lyfta begreppet patientsäkerhet. Begreppet patientsäkerhet missbrukas för att stänga en fullt 

fungerande förlossningsavdelning. 

Rekryteringsproblem för företag och minskad attraktionskraft för små kommuner att bo och leva i. 

Den ökade sårbarheten och minskade patientsäkerheten när akutsjukvården centraliseras till USÖ. 

Minskad beredskap innebär stora konsekvenser vid större olyckor / arbetsplatsolyckor om akutvård 

bara kan sökas i Örebro.  

Kostnader inom RÖL, bland annat sjukhusbygget och efterföljande bemanning, hyrläkare, utökad 

ambulansverksamhet mm. 

Konsekvenser av länsklinikorganisation, bemanningsproblem och tappad kompetens på grund av 

personalpolitiken och tystnadskulturen. 

 

 



                                                 
 

Regionpolitiska konsekvenser av centraliseringen och stängning av länsdelssjukhusen i Karlskoga 

och Lindesberg 

Minskade vårdplatser när Karlskoga /Linde läggs ner kommer öka trycket och köerna vid USÖ vilket 

leder till att många inte få rätt vård i tid. 

Sårbarheten ökar vid smittutbrott av multiresistenta bakterier/virus när hela avdelningar sätts i 

karantän och vårdbehövande skickas utomläns, till stora kostnader.  

Ökad belastning på klimatet och miljön när transporterna ökar mellan avdelningar som ingår i 

länsklinikerna 

Tjänstemannastyret i RÖL är ett hot mot demokratin. 

Hur ska vi arbeta? 

Vi vill visa de negativa konsekvenserna för Örebroarna av centraliseringen 

Vi vill bredda nätverket regionalt och på sikt även nationellt.  

Vi vill samla kompetens / argument mot centraliseringen  

Vi vill ta emot vittnesmål både från nyblivna föräldrar och vårdtagare som sökt vård akut för att 

kunna ge en bild av hur vården fungerar. Vittnesmålen kan givetvis vara anonyma  

Vi vill ta emot vittnesmål från personalen för att beskriva deras arbetsmiljö. Vittnesmålen kan 

givetvis vara anonyma.  

 

Vittnesmål från vårdtagare, föräldrar och personal ska sammanställas och publiceras 

 

 

 

 

 


