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Aktuellt och reportage

För ett år sedan var situationen kaotisk på medicinkliniken vid
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra. Det ledde till en omfat-
tande tillsyn från Socialstyrelsen, som ställde krav i tre steg på
politikerna, sjukhusledningen samt på verksamhetschefen.

Verksamhetschefen har nu lämnat sina svar. Det berättar han
om i artikeln här intill, där också Socialstyrelsens frågor till ho-
nom framgår. 

I nästa artikel ger en enskild läkare, samtidigt skyddsombud
och facklig företrädare, sin syn på tillståndet på kliniken. 

På vissa punkter är de eniga – i annat skiljer sig deras uppfatt-
ningar.

I
nte bara Arbetsmiljöinspektionen
och Socialstyrelsen har kritiserat
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
och Östra. Personalen har vid flera

tillfällen vidtagit proteståtgärder mot
förhållandena vid sjukhusen.

•• En tvärfacklig anmälan skickades
till Arbetsmiljöinspektionen med begä-
ran om en akut granskning av medicin-
kliniken vid Östra. Ett krav var stopp för
överbeläggningar formulerat så att det
ska vara minst 80 centimeters omvård-
nadsutrymme på sängarnas långsidor.

– Sjukvården, som har kunskapen,
borde vara bäst på arbetsmiljö, anser
skyddsombudet Erik Hulegårdh. I stället
för att ta till sig kritiken tenderar sjukhus-
ledningar att överklaga beslut från Ar-
betsmiljöinspektionen. 

•• En bakjour kastade in handduken
med motiveringen att han på grund av en
ohållbar patientsituation med många
överbeläggningar inte längre kunde ta
det medicinska ansvaret. 

Han anmäldes enligt Lex Maria men
friades av Socialstyrelsen, som bland
annat sa att bakjouren inte är ställföreträ-
dande verksamhetschef

Läkarföreningen i Göteborg har på-
kallat förhandling med Sahlgrenska när
det gäller beslutsnivån över bakjour.

– Här är ansvarsförhållandena fortfa-
rande inte tillräckligt klara, menar Erik
Hulegårdh. Det är viktigt att man som
bakjour får det stöd man behöver.

•• Medicinklinikens dåvarande chef
bad Socialstyrelsen att genomföra en
granskning av klinikens verksamhet.

•• I ett brev till ledningen för Sahl-
grenska Universitetssjukhuset proteste-
rade 97 läkare från hela Östra mot ned-
rustningen av vården. Det största proble-
met ansåg de var bristen på vårdplatser,
framför allt på medicinkliniken. En av
de 97 var Erik Hulegårdh.

•• Göteborgs läkarförening begärde
att Socialstyrelsen skulle granska pati-
entsäkerheten i akutverksamheten och
bakjourens arbetssituation inom hela
Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Ärendet avskrevs bland annat för
att det hade kommit in för få avvikelse-
rapporter för att den medicinska säker-
heten skulle anses hotad, kommenterar
Erik Hulegårdh.

Tom Ahlgren

Flera protester har föregått förändringarna

»Vi börjar få möjlighet att ha de
vårdplatser vi behöver. Samtidigt
bedriver vi ett ganska stort
förändringsarbete, så jag ser ljust på
framtiden«, berättar Björn Hornestam,
ny verksamhetschef för medicinkliniken
på Östra.


