
 
Per 
Andersson/AK
UT/UAS/LUL   

2009-12-22 
10:11 

 
Till Mikael Wiklund/MC/LE/LUL@LUL, Lars Olof 

Fagerström/HSA/CK/LUL@LUL 
Kopi

a
Urban Säfwenberg/AKUT/UAS/LUL@LUL 

Ären
de

ang nattstängningen av akuten 

 
  
  

 
Hej! 
 
Jag har tittat över statistiken och sänt frågan till ambulansen i Enköping om när de kan vara igång med 
förstärkningen av ambulansen. 
 
Vad gäller förstärkningen så är 1/3 ett mer realistiskt datum för vår del att gå igång. Vi jobbar hårt med 
frågan men blir det tidigare så blir det bonus. 
När det gäller statistiken för besök (som vi fått tidigare) på akuten i Enköping så indikerar det en relativt 
hög belastning även efter 20:00. Det talar för att det är bättre att hålla öppet mellan de tider som 
utredningen handlade om, dvs till 21:00 och tömt till 24:00. Hur detta påverkar era möjligheter att spara de 
belopp ni ålagts kan jag inte bedömma. Vad gäller storhelger så har jag någon fråga på din (Mikael) 
statistik så att jag är säker på att jag förstår den. Det var snabbt och bra att få fram den! 
 
Vi har ju ett möte utlyst till 13/1 och vi får väl ta beslut då om ovanstående frågor. Om vi fattar beslut 13/1 
så indikerar även det att 1/3 är ett mer lämpligt startdatum. Det måste ju till en hel del information till 
allmänheten om den förestående förändringen samt information inom egna organisationer osv. 
 
VH 
Per  
 
 
Per Andersson 
Verksamhetschef 
Ambulanssjukvården Uppsala län 
Akademiska sjukhuset, ing 3 
751 85 Uppsala 
Tel: 018-611 31 14 
Mail: per.andersson@akademiska.se 
 
------------------------------------------------------------------------- 
 



Lars 
Olof 
Fagerst
röm/HS
A/CK/L
UL  

2009-
12-22 
10:27 

 
Till Eric Haldén/STAB/LE/LUL@LUL, Thomas Eriksson/MC/LE/LUL@LUL, 

Mikael Wiklund/MC/LE/LUL@LUL, Per Elovsson/AKUT/UAS/LUL@LUL, 
Per Andersson/AKUT/UAS/LUL@LUL, Eva-Lena Sjöö/ADM/PV/LUL@LUL, 
Urban Säfwenberg/AKUT/UAS/LUL@LUL, Staffan 
Wollert/KIR/UAS/LUL@LUL, Maria Kilén 
Hermansson/ENKHLCEN/PV/LUL@LUL 

Kopia Kerstin Westholm/STAB/CK/LUL@LUL, Kjell Jönsson/STAB/LE/LUL@LUL, 
Björn Ragnarsson/ADM/UAS/LUL@LUL, Niklas 
Rommel/HSA/CK/LUL@LUL 

Ärende Vb: ang nattstängningen av akuten 

 
  
  

 
För kännedom, inför mötet 13/1. 
 
Lars Olof  
  
******************************************** 
Lars Olof Fagerström 
Landstinget i Uppsala län 
Box 602 
751 25  Uppsala 
Tfn: 018-611 6202 
Fax: 018-12 25 03 
Mobil: 0703-147 258 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Kjell 
Jönsson/STAB/LE/LUL 

2009-12-23 06:41 

 
Till Lars Olof Fagerström/HSA/CK/LUL@LUL 

Kop
ia

Björn Ragnarsson/ADM/UAS/LUL@LUL, Eric 
Haldén/STAB/LE/LUL@LUL, Eva-Lena 
Sjöö/ADM/PV/LUL@LUL, Kerstin 
Westholm/STAB/CK/LUL@LUL, Maria Kilén 
Hermansson/ENKHLCEN/PV/LUL@LUL, Mikael 
Wiklund/MC/LE/LUL@LUL, Niklas Rommel/HSA/CK/LUL@LUL, 
Per Andersson/AKUT/UAS/LUL@LUL, Per 
Elovsson/AKUT/UAS/LUL@LUL, Staffan 
Wollert/KIR/UAS/LUL@LUL, Thomas 
Eriksson/MC/LE/LUL@LUL, Urban 
Säfwenberg/AKUT/UAS/LUL@LUL 

Äre
nde

Ang. Vb: ang nattstängningen av akutenNotes Link 

 
  
  

 
Hej ! 
 
 
Jag är inte säker på att  Andersson förstått beslutsordningen i detta ärende. 
 
Lasarettet i Enköping har av landstingsfullmäktige fått uppdrag att "anpassa akutmottagningens öppettider 
till när efterfrågan är som störst". Till detta har en budgetreducering gjorts som lasarettet har att hantera. 



Beslut om vilka åtgärder som mot denna bakgrund är nödvändiga är därmed den 17/12 - 2009 redan 
fattade. 
 
Hälsning och God Jul 
 
Kjell Jönsson 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Per 
Andersson/AKUT/UAS/LUL  

2009-12-23 08:13 

 
Till Kjell Jönsson/STAB/LE/LUL@LUL 

Kop
ia

Björn Ragnarsson/ADM/UAS/LUL@LUL, Eric 
Haldén/STAB/LE/LUL@LUL, Eva-Lena 
Sjöö/ADM/PV/LUL@LUL, Kerstin 
Westholm/STAB/CK/LUL@LUL, Lars Olof 
Fagerström/HSA/CK/LUL@LUL, Maria Kilén 
Hermansson/ENKHLCEN/PV/LUL@LUL, Mikael 
Wiklund/MC/LE/LUL@LUL, Niklas Rommel/HSA/CK/LUL@LUL, 
Per Elovsson/AKUT/UAS/LUL@LUL, Staffan 
Wollert/KIR/UAS/LUL@LUL, Thomas 
Eriksson/MC/LE/LUL@LUL, Urban 
Säfwenberg/AKUT/UAS/LUL@LUL, Hans Olov 
Hellström/KIR/UAS/LUL@LUL 

Äre
nde

Ang. Ang. Vb: ang nattstängningen av akutenNotes Link 

 
  
  

 
Hej, 
Jovars, nog förstår jag beslutsordningen. Dock hölls ett möte i detta ärende 9/12 då flera frågeställningar 
togs upp vilka skulle fortsätta diskuteras vid ett möte 13/1, 2010. Om det nu inte fanns någonting att 
diskutera eller påverka så skulle mötet 9/12 inte hållits överhuvudtaget. De frågeställningar som där 
diskuterades skulle heller inte ha avhandlats. Med facit i hand skulle heller inte riskanalysen ha behövts 
gjorts och inga arbetsgrupper skulle ha behövt suttit med i detta omfattande arbete om det ändå bara 
handlade om att fatta beslut på den grund du anger. 
 
Vi jobbar alla i en politiskt styrd organisation med det gemensamma intresset att sörja för länets invånare. 
Ibland får vi hantera beslut som vi inte alltid styr över och mitt intresse har enbart varit att göra denna 
förändring på ett sätt som minimerar de medicinska konsekvenserna för invånarna. Jag hade hoppats att 
göra det i dialog och jag hoppas att det goda samarbete vi haft med Enköpings lasarett i många frågor 
sedan tidigare ska fortsätta även i framtiden. 
 
VH 
Per Andersson    
 
Per Andersson 
Verksamhetschef 
Ambulanssjukvården Uppsala län 
Akademiska sjukhuset, ing 3 
751 85 Uppsala 
Tel: 018-611 31 14 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
 



Per 
Elovsson/AKUT/UAS/LUL 

2009-12-23 08:28 

 
Till Per Andersson/AKUT/UAS/LUL@LUL 

Kop
ia

Björn Ragnarsson/ADM/UAS/LUL@LUL, Eric 
Haldén/STAB/LE/LUL@LUL, Eva-Lena 
Sjöö/ADM/PV/LUL@LUL, Hans Olov 
Hellström/KIR/UAS/LUL@LUL, Kerstin 
Westholm/STAB/CK/LUL@LUL, Kjell 
Jönsson/STAB/LE/LUL@LUL, Lars Olof 
Fagerström/HSA/CK/LUL@LUL, Maria Kilén 
Hermansson/ENKHLCEN/PV/LUL@LUL, Mikael 
Wiklund/MC/LE/LUL@LUL, Niklas Rommel/HSA/CK/LUL@LUL, 
Staffan Wollert/KIR/UAS/LUL@LUL, Thomas 
Eriksson/MC/LE/LUL@LUL, Urban 
Säfwenberg/AKUT/UAS/LUL@LUL 

Äre
nde

Ang. Ang. Ang. Vb: ang nattstängningen av akutenNotes Link 

 
  
  

 
 Hej! 
 Jag håller helt med Per Andersson! 
 Om det inte vore för instundande julefrid,  så skulle Pers synpunkter kunna formuleras på ett betydligt 
skarpare och giftigare sätt! 
 VH 
Per 
________________________________________________ 
 
Per Elowsson 
Divisionschef Akut- och rehabiliteringsdivisionen 
Akut- och rehabiliteringsdivisionens adm ing. 61, vån. 5. 
Akademiska sjukhuset 
751 85 Uppsala 
018-611 31 01 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Björn 
Ragnarsson/ADM/UAS/LUL  

2009-12-23 12:53 

 
Till Per Elovsson/AKUT/UAS/LUL@LUL, Kjell 

Jönsson/STAB/LE/LUL@LUL 
Kop

ia
 

Äre
nde

Ang. Ang. Ang. Ang. Vb: ang nattstängningen av akutenNotes 
Link 

 
  
  

 
Ja Hr Jönsson är ju bara en lam anka som ingen bryr sig om längre så på det nya året fortsätter vi i Pers 
anda och ser till att det blir så bra som möjligt för befolkningen mendans jöns matar duvor vid Genevesjön 
/Björn 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 


