
Överläkare Lennart Welin fick
nog under sin bakjour och kasta-
de in handduken.

– Jag kunde inte längre ta det
medicinska ansvaret, motiverar
han och hänvisar till att situatio-
nen var helt ohållbar på grund av
omfattande överbeläggningar.

❙ ❙ Han berättar att läget har varit kritiskt
i månader, ja år, med kroniska överbe-
läggningar på medicinkliniken vid Östra
sjukhuset, en del av Sahlgrenska univer-
sitetssjukhuset i Göteborg.

– Personalen har slitits ner och många
har slutat. Patienter ligger på andra klini-
ker, till exempel ortoped och kirurg, vars
möjligheter att bedriva effektiv verk-
samhet blockeras.

– Det här kroniska sönderfallet av
medicinkliniken, det vittrar liksom sön-
der, folk ger upp, går in i väggen och blir
sjukskrivna eller slutar, vilket leder till
att man får stänga delar av avdelningen
och platsbristen blir ännu mer accentue-
rad. Folk sliter ut sig ännu mer. Det är en
ond spiral som bara går utför och vi har
inte sett någon ljusning utan situationen
blir bara värre. 

Hemsk helg
En bakjour i början av februari, fredag
till söndag, startade med överbelägg-
ningar på fredag eftermiddag. Lennart
Welin såg direkt att »den här helgen
kommer att bli ett helvete«.

Han var inne hela lördagen och skrev
ut patienter »tämligen brutalt«. Det var
patienter som hunnit bli halvfriska som
»sparkades ut« för på akuten fanns ännu
sjukare som måste ha plats.

Lennart Welin ringde runt till andra
ställen, och en del av dessa kunde skaka
fram patientplatser. 

– Kollegerna ställer verkligen upp
helhjärtat, kommenterar han.

Trots att han skrev ut många så hade
läget på söndag morgon blivit än värre.
Till slut bedömde han att situationen var
nära nog ohållbar och ringde chefläkare
Ingemar Wickström, som var platssam-
ordnare den helgen, och berättade att det
inte var långt kvar innan allt skulle klap-
pa ihop. Ingemar Wickström ordnade ett
par platser på Sahlgrenska. 

På Östra sjukhuset hade Lennar We-
lin då 15 överbeläggningar samt 10 utlo-

kaliserade patienter. Samtidigt blev det
ännu fler på intaget, människor som vän-
tade på att bli inlagda – men några plat-
ser fanns inte.

Lennart Welin ringde Ingemar Wick-
ström igen vid halv elva. Han meddelade
att han inte längre kunde ta det medicins-
ka ansvaret. Ingemar Wickström ordna-
de fram ytterligare fyra platser på Sahl-
grenska, men det kom fortfarande in nya
patienter på intaget vid Östra sjukhuset.

Lennart Welin ringde de två framjou-
rerna och berättade att nu »slänger jag in
handduken, drar ur telefonjacket och
stänger av bakjourens mobiltelefon«.

– Samtidigt gav jag dem mitt privata
mobiltelefonnummer med orden att ring
mig om ni behöver stöd, men jag kan inte
trolla fram några platser.

Lennart Welin blev ett par dagar se-
nare kallad till klinikchefen där också
personalchefen befann sig. Denne talade
om att hans uppträdande var olämpligt.

– Jag uppfattade det som att jag har
fått en varning och riskerar att bli upp-
sagd. Det här ses ju som något mycket
allvarligt av sjukhusledningen och jag
väntar mig en lex Maria-anmälan. Om
inte sjukhuset gör en så gör jag det, kom-
menterar han. 

Han menar att det han gjort har en
principiell betydelse för hela läkarkåren 

– Om jag får en varning gör inte mig
någonting. Men tusentals bakjourer

kommer inte att kunna göra om det jag
gjort utan att få en varning. Det blir då ett
sätt för arbetsgivarna att hålla de där
opålitliga doktorerna i herrans tukt och
förmaning. 

Han menar att systemet måste vara
felaktigt om det går ut på att hänga en en-
skild individ som sätts på en fullständigt
omöjlig uppgift. Han hävdar att ansvaret
borde ligga på dem som sätter till resur-
serna. Och han framhåller att »patienter-
na var inte sämre ute än om jag hade va-
rit kvar. Det fanns ingenting kvar för mig
att göra utan patienterna fick ligga kvar
på akutintaget«.

Däremot, anser han, var patienterna
som skickades hem i riskzonen. De skul-
le ha mått bättre av att få vara kvar en el-
ler ett par dagar längre.

Vid ett möte, efter »bakjourshelgen«,
med sjukhusledningen och ett tiotal an-
dra bakjourer, som berättade om många
problem som varit genom åren, diskute-
rades vad som kan göras.

– En idé var att eventuellt bygga upp
ytterligare administration för krissitua-
tionen. Men då sa jag att man bör ge
pengar till sjukvård, inte till administra-
tion, berättar Lennart Welin, som bedö-
mer att medicinkliniken på Östra sjuk-
huset behöver 40–50 ytterligare platser
samt personaltillskott inom ett halvår för
att förbättra läget.

Han understryker att många inom
sjukvården har protesterat mot förhål-
landena men på andra, mindre dramatis-
ka, sätt än han själv.

Hans aktion skedde »utan större ef-
tertanke, det var inte särskilt välplanerat.
Jag är förvånad över att ingen annan har
gjort det«, säger han.

Stöd från arbetskamraterna
Att sjukhusledningen är irriterad och
förbannad kan han förstå. Desto roligare
tycker han det är att möta reaktionerna
från sin närmaste omgivning:

– Kollegerna jublar, sköterskorna 
jublar och blommor får jag, säger han.

Han tror att hans aktion har bidragit
till att väcka en viss framtidstro hos 
andra i personalen.

– Men det viktigaste är att vi får fler
vårdplatser, slutar han.

Tom Ahlgren

tom.ahlgren@lakartidningen.se
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Aktuellt och reportage

Trots »tämligen brutala« utskrivningar var det fullt på medicinkliniken

Patienterna kvar på akuten
när bakjouren gav upp och gick

Om inte ledningen lex Maria-amäler mig
så gör jag det själv, säger Lennart Welin.
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