
lagen, som anses kränka den enskildes
integritet.

– Vi behöver ha kvar möjligheten till
tvångsisolering, men det måste finnas en
bortre tidsgräns, säger Ove Berglund.

Två–tre veckors tvångsisolering
Han anser att det räcker med två el-

ler tre veckors tvångsisolering för att
komma till rätta med smittfall, eftersom
inkubationstiden i fall med luftburen
smitta är kort. Ove Berglund menar att
en sådan kort tvångsisolering även kan
användas i HIV-fall om någon är akut
farlig och kan behöva tas in för avgift-
ning.

– Den tiden räcker också för att ge
instruktioner om risker och om hur man
bör leva som smittad, säger Ove Berg-
lund. Får man bevis för att en person ut-
satt någon annan för smittorisk anser
jag att denne ska dömas enligt lag för
smittfarligt beteende.

– Samhället tar risker i andra sam-
manhang. Det måste man våga göra här

också. Det skulle vara i samklang med
internationella bestämmelser.

En annan fråga i sammanhanget gäl-
ler tvångstestning. Enligt gällande reg-
ler ska en person som levt i kontakt med
en smittad söka läkare och testas. Men
Ove Berglund anser inte att kravet på
test behöver föreskrivas i lag. 

Som exempel nämner han att det
finns partner till HIV-smittade som inte
vill veta om de smittats förrän de blir
sjuka.

– Långvariga sjukdomar som hepatit
och HIV väcker djupa existentiella frå-
gor. Man kan jämföra med smittkoppor
då alla går med på att testa sig.

– Jag anser att det räcker med att
man lever så att smitta inte överförs om
man själv är smittad, eller att man inte
smittas om man är osmittad. Folk i all-
mänhet kräver test, men det är återigen
ett utslag av rädsla, säger Ove Berg-
lund, som anser att tvångstestning ska
tas bort.

Kristina Johnson
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Små sjukhus klarar sig bäst vid krig

De minst säkra sjukhusen har 
även sämst placerad akutvård
Vid de byggtekniskt säkraste

sjukhusen i landet är man dess-
utom bäst på att placera de vik-
tigaste akutfunktionerna i de
säkraste lokalerna inom respek-
tive sjukhus. Vid sjukhus med
sämst säkerhet är situationen
den omvända: akutfunktioner-
na har hamnat i de sämsta loka-
lerna.

De säkraste sjukhusen i landet är de
små sjukhusen. Skulle t ex en större
brand inträffa är det sjukhus som det i
Ljungby, Finspång, Ystad eller Sala
som klarar sig bäst.  

Inget av de större sjukhusen i landet
finns med på den tio-i-topplista över
säkra sjukhus som går att sammanställa
utifrån rapporten »Akutsjukhus – Funk-
tionssäkerhet i fred och krig». Utöver
ovan nämnda sjukhus finns även sjuk-
husen i Alingsås, Nässjö, Kristine-
hamn, Säffle, Fagersta och Sandviken
bland de tio säkraste. 

De minst säkra sjukhusen har också
ofta de viktigaste akutfunktionerna pla-
cerade i de osäkraste lokalerna inom re-
spektive sjukhus. 

– Men det finns undantag från regeln
»stora sjukhus–stora risker», berättar
Uno Dellgar, en av experterna i Social-
styrelsens arbetsgrupp för sjukvårdens

säkerhet i krig och fred, SSIK-gruppen,
som ligger bakom rapporten.

– Universitetssjukhuset MAS i Mal-
mö är ett av de största i landet och där
finns inga storskalighetsproblem.

Inget sjukhus genomgående bra 
Ifråga om elförsörjning finns det ing-

et sjukhus i landet som har en riktigt bra
beredskap för en krissituation. Detsam-
ma gäller värmereserv. Bara ett sjuk-
hus, Centrallasarettet i Växjö, har en
mycket bra vattenförsörjning även vid
en krissituation.

Brister som rapporten inte har grans-
kat är t ex de som finns vid den huvud-
byggnad av Sahlgrenska sjukhuset i
Göteborg som uppfördes på 1950-talet,
och som är pålad i lera. Under uppbygg-
naden försköts pålarna och fick förstär-
kas, men hur förhållandet är idag vet
ingen. Samma osäkerhet råder om Hud-
dinge sjukhus: Hur ska det gå vid krig
då HS ska kunna ta emot patienter från
andra sjukhus och fördubbla kapacite-
ten till totalt 2 400 patientplatser?

– Den situationen ska förmodligen
inte behöva uppstå i framtiden, säger
Uno Dellgar. I dag har vi bl a Genève-
konventionen och vi får utgå ifrån att en
angripare inte ger sig på sjukhusen.

Rapporten Akutsjukhus – Funk-
tionssäkerhet i fred och krig är den förs-
ta sammanställningen över säkerheten

vid landets samtliga akutsjukhus. Den
innehåller även råd och rekommenda-
tioner. 

Rapporten blev klar redan i våras och
nu pågår arbetet med att föra ut infor-
mationen till ansvariga vid olika lands-
ting. 

– Vad vi vet finns det inte heller nå-
gon internationell motsvarighet och vi
ska eventuellt även försöka föra ut rap-
porten till främst EU-länderna, säger
Karl-Axel Norberg som är chef för So-
cialstyrelsens beredskapsenhet.

Även om rapporten är mycket detal-
jerad så ska den inte kunna fungera som
en »handbok» för terrorister.

– Det finns mycket material bakom
rapporten som inte är officiellt, främst
av teknisk natur. Det ska därför inte gå
att peka ut bästa sabotagepunkt bara ut-
ifrån rapporten, säger Uno Dellgar.  

SSIK-gruppens verksamhet kommer
av allt att döma att fortsätta i oförmin-
skad omfattning under de närmaste
åren.

– Hotbilden i dag består väl främst
av möjliga terroristhandlingar. Men
skulle det t ex bli ett regimskifte i Ryss-
land som leder till ökat hot mot oss ska
vi inom ett år kunna mobilisera resur-
serna. Därför måste långsiktiga sats-
ningar göras redan idag, säger Karl-
Axel Norberg.

Peter Örn

MINDRE PENGAR. Landstingens
skatteinkomster 1997 kommer att bli
2,5 miljarder kronor lägre än vad man
tidigare räknat med. Mer än 95 procent
av årets deklarationer är nu granskade
och Riksskatteverkets sammanställning
visar att det kommunala skatteunderla-
get kommer att öka med ca 2 procent
mellan 1994 och 1995. Det är 1,3 pro-
centenheter mindre än vad Landstings-
förbundet räknade med i maj.

– Detta är en ovälkommen nyhet, sä-
ger Sven Hegelund, chefsekonom på
Landstingsförbundet. Landstingens
ekonomiska situation är redan hårt
pressad med stora besparingskrav. Nu
tvingas landstingen antingen till ytterli-
gare besparingar eller till ökad upplå-
ning. Det blir helt klart svårare för dem
att hålla överenskommelsen med staten
att inte säga upp fast anställd personal.

– Vi vet att Riksskatteverkets pro-
gnos vid den här tiden brukar stämma
rätt väl med et slutliga utfallet, säger
Sven Hegelund. •


