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Patienter som vårdas i korr i-
dorer har blivit ett pr oblem på
sjukhus runt om i landet. Över-
beläggningarna på medicinkli-
niken i Sundsvall utgör nu en
r isk för personalen enligt yr-
kesinspektionen.

Klar ar inte landstinget av att
förbättr a situationen till i sep-
tember kan det leda till åtal.

Yrkesinspektionen har reagerat på
att det finns risker för att arbetstagarna
tvingas till, eller själva väljer, att över-
skrida gränserna för sin psykiska och
fysiska förmåga. Överbelastad personal
riskerar att göra misstag vilket ytterli -
gare ökar den psykiska belastningen.

Därför måste nu landstinget ordna
rutiner som säkerställer arbetsmiljön
för de anställda. Inspektionen tar också
upp det olämpliga i att använda korri-
dorer som extra vårdplatser. Det ökar
stressen för personalen som tvingas an-
vända en olämplig och riskfylld arbets-
metod på grund av trängseln.

– I den här hårt trängda ekonomiska
situationen försöker landstinget säkert
ordna detta genom förändrad organisa-

tion. Men där har så mycket gjorts redan
så jag anser det svårt att lösa med den
typen av åtgärder, säger klinikchef
Bengt Möller.

Han vill i stället se ett rejält resurs-
tillskott i form av vårdplatser och per-
sonal. Landstinget Västernorrland har
en hårt ansträngd ekonomi. Att öppna
ytterligare en avdelning kostar drygt
sex miljoner kronor.

Glapp mellan 
kr av och resurser
Möller menar att det i dag finns ett

glapp mellan Hälso- och sjukvårdsla-
gen och tillförda resurser. Vården till-
delas inte de resurser som krävs för att
lagen ska kunna följas.

– Utrymmet finns inte att åtgärda de
här problemen. Vi har mycket kvalifice-
rad personal men det räcker inte.

Ändå finns det en glimt av hopp hos
Möller. Det är valår och även lands-
tingspolitiker känner av det.

– Men även om vi skulle få resurser
är allt inte klart. Vi vet inte om vi får per-
sonal till en hel avdelning. Det är en stor
brist i dag på läkare och sjuksköterskor
i Norrland.

Anita Östberg/TT

Korridorvård kan
leda till åtal

Strålnings-
experiment med
sjuka i Norge
Under det kalla kriget ge-

nomfördes strålexperiment på
mentalsjuka eller klent begåva-
de personer, avslöjar Dagbladet
i Oslo. Amerikanska läkare del-
tog i experimenten som utfördes
på flera norska sjukhus.

Personer vilka karaktäriserades som
sinnessjuka eller klent begåvade utsat-
tes för strålning. I vissa fall kastrerades
de genom röntgenstrålning, uppger
Fredrik Mellbye för tidningen.

Mellbye var chef för myndigheten
Hygienekontoret 1950–72 och betrak-
tades som en av de närmaste medarbe-
tarna till den främste ansvarige för häl-
sovården under den tiden, helsedirektör
Karl Evang.

– Jag kan inte minnas att någon pro-
testerade mot det som skedde. Både
kretsen kring Evang, psykiatrer och
andra läkare kände till saken, säger
Mellbye. 

I patientjournalerna kan man säkert
finna bevis på dessa försök, säger Mell-
bye. Han har ingen uppfattning om hur
många som drabbades under de åren.
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Datafel bakom
höga kostnader
Läkemedelskostnaderna i

Skinnskatteberg är inte alls så
höga som det framställdes på
Läkar dagarna i Örebro. 

Den felaktiga uppgiften berodde på
ett misstag i databehandlingen av mate-
rialet. Materialet hade behandlats av
Nätverket för läkemedelsepidemiologi
(Nepi). Vid Läkardagarna rapporterade
Nepis ordförande Lars Nilsson om
oväntat kraftigt stigande kostnader för
läkemedel under första kvartalet.

Han nämnde då också att dygns-
doskostnaderna skiljer sig avsevärt
mellan olika orter. Dygnsdoskostnaden
i Skinnskatteberg angavs vara 12 kro-
nor, medan den stannade vid 3 kronor i
Hallstahammar. Vårdcentralen i Skinn-
skatteberg reagerade på uppgiften och
vid en kontroll på Nepi visade det sig att
Skinnskatteberg i själva verket har lika
låga kostnader som Hallstahammar.         
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Protest mot
hotad säkerhet
Ett 80-tal läkare i Alingsås

har skrivit br ev till politik erna
och varnar för att nedskärning-
arna hotar den medicinska sä-
kerheten.

Läkarna arbetar inom primärvården
och på Alingsås lasarett. Tillsammans
står de bakom två brev till sjukhusled-
ningen och landstingspolitikerna.

Nedskärningarna i vården har nu
gjort situationen så ohållbar att det finns
risk för att den medicinska säkerheten
hotas, hävdar läkarna.

Alingsåsläkarna anser att deras ar-
betsbörda börjar bli övermäktig och
många arbetar i dag över sin förmåga.
Resultatet har blivit många utbrända
och långtidssjukskrivna läkare.

De kräver nu mer resurser och/eller
att politiker och sjukhusledning går ut
och tydligt talar om för patienterna vil-
ken vård de inte kan förvänta sig.    
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Hjär tinf arkter
minskar i antal
Hjär tinf arkterna blev färre

bland både män och kvinnor i
Stockholms län mellan 1980 och
1995, visar en ny gemensam stu-
die från de epidemiologiska och
socialmedicinska enheterna vid
Stockholms läns landsting.

Minskningen har varit cirka två pro-
cent per år och gäller såväl yngre som
äldre personer. I länet fanns dock stora
sociala skillnader och skillnader mellan
olika sjukvårdsområden och kommu-
ner. 

Arbetare, män som kvinnor, löpte en
högre risk att insjukna i hjärtinfarkt än
tjänstemän, en skillnad som inte mins-
kade under de 15 åren.

Hjärtinfarkt är en av de vanligaste
dödsorsakerna. Under de tre åren
1993–1995 insjuknade omkring 5 300
personer i länet, varav 40 procent avled.
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