
  

 

 

 
 

 

 

 

  
   Socialdemokraterna 
   Region Blekinge 

Interpellation 

till Regionstyrelsens ordförande Lennarth Förberg (M)  

 

Angående Blekingesjukhusets framtida utveckling 
 

Den beslutsamma obeslutsamhet som idag synes råda inom Hälso- och 
sjukvårdsnämndens politiska ledning riskerar leda till sämre vård, sämre ekonomi och 
sämre framtidsutsikter för Blekingesjukhusets verksamhet. Sjukvården genomgår en 
ständig utvecklingsprocess där enskilda sjukhus för att bland annat kunna vara 
konkurrenskraftig i sin personalförsörjning både måste kunna erbjuda en generell bra 
vårdkvalitet och områden som man också har spetskompetens i. 
 
Det är därför oroande att den politiska ledningen träder tillbaka i frågan om den 
gynekologiska cancerkirurgin. 
 
Detta är ett av få områden där Blekingesjukhuset har varit en viktig nod inom södra 
sjukvårdsregionen. Verksamheten har haft goda medicinska resultat samt bidragit till 
ökade intäkter och lägre kostnader. 
 
Vid Hälso- och sjukvårdsnämndens möte den 15/4 ställde jag frågan om förslaget till 
den interna budgetfördelningen hade beaktat konsekvenserna av att de beslut och 
avtal som fattats kring den gynekologiska cancerkirurgin inte längre följdes. 
 
Med hänvisning till tidigare års intäkter från Kronoberg och det antal patienter från 
Blekinge som blivit opererade, gjorde jag bedömningen att intäktsbortfallet från 
Kronoberg skulle bli ca 6-7 miljoner kr och att Blekinges egna regionvårdskostnader 
genom förlust av tumörkirurgin skulle bli ca 10 miljoner kr. Allt under förutsättning 
att patientantalet är ungefär som tidigare år. 
 
Då vi också vet att Blekinge haft bland de bästa siffrorna när det gäller 
överlevnadsgrad i landet, är det förvånande att varken Hälso- och 
sjukvårdsnämndens ordförande eller Regionstyrelsens ordförande tar några initiativ i 
försök att hitta lösningar som möjliggör att även ett litet sjukhus som Blekinge kan, 
inom några områden, ha spetskompetens. 
 
Med en prisuppräkning för 2021 om 3,65 % skulle summan av förlorade intäkter och 
ökade kostnader uppgå till strax över 17 miljoner kr. Att det i budgetförslaget endast 
bedöms uppgå till 5 mkr är för mig svårt att förstå. 
 
En förutsättning för att komma tillrätta med de olika målkonflikter som alltid finns, 
är att våga se dem. Då Hälso- och sjukvårdsnämndens politiska lednings inställning 
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tycks vara låst vid att överlåta valet av vägval till tjänstepersonsorganisationen, ställer 
jag interpellationsfrågan till regionstyrelsens ordförande. 
 

Mot bakgrund av detta är mina frågor till Lennarth Förberg: 

 

Avser du som Regionstyrelsens ordförande att ta några initiativ i frågan om den 
gynekologiska cancerkirurgins fortlevnad i Blekinge? 
 
Om inte; hur anser du de befarade utökade underskotten på grund av tappet av den 
gynekologiska cancerkirurgin ska hanteras? 
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