
Sängar på alla avdelningar på
alla sjukhus inom Sahlgrenska
måste ha 80 centimeters fritt ut-
rymme på långsidorna. Beslutet
gäller från 1 maj, och om det inte
följs hotas sjukhuset av vite om
100 000 kronor per avdelning.

❙ ❙ Det är Arbetsmiljöinspektionen, AI,
som fattat beslutet. Sahlgrenska Univer-
sitetssjukhuset, SU, har svarat att det
inte alltid kommer att kunna följas och
att problemen med överbeläggningar
inte kan lösas förrän på sikt eftersom de
bottnar i svårigheter med bemanningar. 

AI å sin sida anser att det är överbe-
läggningarna som förvärrar personal-
bristen och försvårar rekryteringen. SU
hävdar att behovet av en god arbetsmil-
jö, budgetanpassning och patienternas
behov inte alltid är förenliga krav, men
att avsikten är att förbättra arbetsmiljön.

– De har sagt samma sak i många år.
Nu efterlyser vi handling, inte ord. Det
är en resurs- och planeringsfråga. På
Medicin Östra stängde man på 1990-ta-
let vårdavdelningar för att spara pengar,
men patienterna finns kvar. Då är det
klart att man överskrider budgeten. Ef-
tersom förbudet gäller måste man öppna
stängda avdelningar och bemanna dem,
genom rekrytering eller bemanningsfö-

retag, säger arbetsmiljöinspektör Moni-
ca Jerdén.

I mitten av 1990-talet började AI
märka av arbetsmiljöproblemen på SU.
1997 blev det enligt Monica Jerdén
mycket besvärligt, och två år senare bör-
jade den personal som inte hade råd att
gå ner till deltid för att orka med fly ar-
betsplatsen.

– Får man inte tag på personal blir det
farligt för oss alla.

En resursfråga
Hon säger att AI är överens med chefer
på alla nivåer inom Sahlgrenska Univer-
sitetssjukhuset om att det är en resursfrå-
ga. 

– Det måste vara glapp i kommunika-
tionen någonstans mellan verksamhets-
cheferna och de politiskt ansvariga som
fördelar resurser.

Arbetsmiljöinspektionen har de se-
naste åren meddelat liknande vitesför-
bud gentemot fem sjukhus i Region Skå-
ne (Lund, Ystad, Kristianstad, Malmö
och Trelleborg). 

Region Skåne överklagade förbuden
till regeringen som i vintras gav Arbets-
miljöinspektionen rätt.
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❙ ❙ WHO beslutade förra måndagen att en
rad HIV-läkemedel upptas på listan över
basmediciner som WHO anser ska fin-
nas tillgängliga för alla människor i alla
länder i världen.

Listan har funnits sedan 1977, men
fram till förra veckan har inga HIV-läke-
medel funnits med.

PehrOlov Pehrson, infektionsläkare
på Huddinge och ansvarig för Läkare
utan gränsers kampanj för tillgången på
livsviktiga mediciner i fattiga länder:

– Beslutet är en viktig signal till alla
länder i världen. Alla människor kom-
mer inte att få tillgång till behandling,
men många fler kommer att få det. Om
man tar behandlingen på rätt sätt kan
man leva vidare. Det handlar om liv el-
ler död.

Konkurrensen från generika har gjort
att det lägsta världsmarknadspriset för
behandling av en person årligen idag lig-
ger på omkring 2 200 kronor, enligt 
PehrOlov Pehrson. I Sverige kostar mot-
svarande behandling omkring 80 000
kronor per år.

Flera faktorer har banat väg för
WHOs beslut. Förra året beslutade FNs
kommission för mänskliga rättigheter att
tillgång till behandling mot livshotande
sjukdomar är en mänsklig rättighet.
Samma år beslutade Världshandelsorga-
nisationen WTO att patent inte ska få
hindra tillgång på behandling av
HIV/aids. (LT)

❙ ❙ Akutsjukhuset i Bollnäs läggs ner och
kvar i Gävleborgs län blir endast akut-
sjukhusen i Gävle och Hudiksvall. Boll-
näs blir nu närsjukhus tillsammans med
Söderhamn, Ljusdal och Sandviken. På
så sätt hoppas landstinget kunna spara
230 miljoner (se LT nr 12/2002).

Tretton distriktsläkare i Bollnäs–
Ovanåker skrev ett öppet brev till lands-
tingsledningen och påtalade den ökade
arbetsbörda för primärvården som be-
slutet skulle medföra. Bl a anser di-
striktsläkarna att nyordningen med när-
sjukhus i Bollnäs kräver ytterligare 18
distriktsläkare eftersom distriktsläkarna
förväntas ta jouransvar. Redan idag sak-
nas 11 av 41 tjänster i primärvården i 
Södra Hälsingland. 

Men protesterna hjälpte inte. I förra
veckan beslutade landstingsfullmäktige
i Gävleborg om nedläggning. (LT)

80 centimeter fritt vid sängen krav från AI

Vitesföreläggande
hotar Sahlgrenska

Så här får det inte se ut, säger Arbetsmiljöinspektionen.
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Läkarprotest
hjälpte inte

HIV-läkemedel
på WHO-lista


