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Svar på interpellation från Marita
Claesson (SD) angående kardiologerna
i länet
I en interpellation från Marita Claesson, Sverigedemokraterna, ställs frågorna:
1.

Varför är kardiologerna så ojämnt fördelade med hänsyn till
upptagningsområdets befolkningsmängd?

2.

Varför hyrs det in hjärtspecialister för dyra pengar i Eksjö när det finns så
många i Jönköping?

3.

Går det inte att flytta över kardiologer från Jönköping till Eksjö för att få en
jämnare fördelning?

Svar:
1. Den nuvarande fördelningen av kardiologer har sitt ursprung i den tidigare
organisationen, där varje enhet självständigt rekryterat sina läkare. Antalet
kardiologer är dock inte så många som det lyfts i interpellationen. Antalet
kardiologer i Jönköping är 17 stycken men fördelat på 11 heltidstjänster. Flera
kardiologer har delvis andra uppdrag eller arbetar deltid.
En av den nya organisationens främsta uppgifter är att skapa en samverkan mellan
regionens tre sjukhus inom de olika ämnesområdena. Det är för närvarande en
huvudfråga för processgrupp Kardiologi i regionen.
Det har även tillsatts en extern utredare för att belysa vilka resurser som finns för
kardiologin i regionen och hur fördelning av dessa kan se ut. Utredningen ska
även visa för- och nackdelar med en gemensam länsklinik inom kardiologin i
regionen. Denna utredning är initierad och skall ske i mycket nära samverkan med
representanter för kardiologin inom alla tre sjukhusen.
2. Flera av kardiologerna som finns i Jönköping arbetar deltid eller har andra
uppdrag vilket gör att den resurs som finns knappt täcker det behov som finns i
Jönköping. För att klara uppdraget med likvärdig vård för alla länets invånare har
därför en resursförstärkning med hyrläkare gjorts på Höglandssjukhuset. Det är en
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temporär lösning för att ge tid och möjlighet till att skapa en resursfördelning i
länet som är långsiktig och som kan utveckla verksamheten på alla tre sjukhusen
inom vår region.
3. Den resurs som finns idag är inte tillräcklig för att ha en adekvat bemanning
och arbete pågår med rekrytering av kardiologer, för att säkra regionens
hjärtsjukvård på alla tre sjukhus. Att ”flytta” kardiologer från Ryhov till Eksjö
löser inte situationen utan en förstärkning med hyrläkare har bedömts vara den
mest optimala lösningen i nuläget.
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