
F
ör att klara av vårt uppdrag skul-
le vi behöva rekrytera 30 nya
doktorer och öka antalet vård-
platser med omkring 25. 

Den uppskattningen gör Erik Hule-
gårdh om bristsituationen på medicin-
kliniken vid Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset/Östra i Göteborg. 

Han gör det mot bakgrund av att situ-
ationen länge varit mycket ansträngd,
emellanåt närmast kaotisk, med stora
överbeläggningar och brist på läkare.

Erik Hulegårdh, själv läkare på medi-
cinkliniken, är skyddsombud, andre vice
ordförande i Göteborgs läkarförening
och ordförande i underläkarföreningen.

För ungefär ett år sedan inträffade en
lång rad händelser som visade persona-
lens missnöje (se tidigare artikel).

Från Göteborgs läkarförening har man
full förståelse för doktorernas frustra-
tion, berättar Erik Hulegårdh.

– Vi har haft stor personalomsättning
och tappat mycket kompetens framför
allt på grund av den dåliga arbetsmiljön,
som främst är en följd av överbelägg-
ningarna och ett hårt belastat akutintag.
Det är en följd av att ledningsstrukturen
i vissa avseenden inte varit helt klar.

– I grund och botten har Östra och
medicinkliniken ett oavgränsat uppdrag,
som visat sig vara alldeles för stort i för-
hållande till resurserna vi har.

Han menar att överbeläggningspro-
blemet har minskat men att det ändå helt
klart finns kvar.

– Jag vågar säga att medicinkliniken
fortfarande dagligen brottas med över-
beläggningar. Vi har fått fler platser.  Nu
har vi ca 160 mot i fjol våras runt 130
som minst. Rimligen borde vi ha 180–
185 vårdplatser.

Erik Hulegårdh berättar att de ekono-
miska ramarna har blivit bättre men på-
pekar att ökningen av platser vilar myc-
ket på insatser av sjuksköterskor från be-
manningsföretag. 

– För läkarna har vi lagt ut de flesta
nattjourerna på en extra linje där man får
högre ersättning. Det är frivilligt att
teckna sig för att gå de jourerna. Det har
skapat ett system där alla verkar nöjda. 

– Kortsiktigt har vi köpt oss tid med
bemanningsföretag på sköterskesidan
och den extra nattjourlinjen. Långsiktigt

försöker vi lösa bemanningsproblemen
med satsningar på utbildning, bättre ar-
betsmiljö och i viss mån även bättre lö-
ner. Löneinstrumentet är dock ganska
starkt begränsat och centralstyrt.

För att klara sitt uppdrag skulle medicin-
kliniken grovt uppskattat behöva rekry-
tera ytterligare 30 doktorer. Detta är led-
ningen, både på Östra och Sahlgrenska
centralt, helt klart medveten om. Och
även politikerna borde känna till det,
hävdar Erik Hulegårdh.

Bristen på läkare i kombination med
överbeläggningarna hotar att påverka
patientsäkerheten.

– Det är klart att vi i vissa lägen ham-
nar i en gråzon för vården om man ska se
till vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Han påpekar att avvikelserapporte-
ringen tyvärr inte fungerar som den ska. 

– Det är oerhört allvarligt. Det ligger
i allra högsta grad i arbetsgivarens in-
tresse att ha ett fungerande system för
avvikelserapportering för att kunna ut-
veckla och förfina den medicinska be-
handlingen och undanröja risker. Till
exempel ska fel som skett inte hända
igen, kommenterar han. 

Gång på gång har Sahlgrenska Universi-
tetssjukhuset och inte minst Östra fått
påpekanden om brister i både arbetsmil-
jön och patientsäkerheten.

– Det är alldeles uppenbart att sjuk-
vården är underfinansierad i Göteborg.
Det gäller att försöka formulera en rea-
listisk budget för verksamheten, att  ha
tydliga mål, att ha ett starkt och tydligt
ledarskap. Detta har påtalats i rapport ef-
ter rapport, påpekar Erik Hulegårdh.

Han efterlyser en avgränsning av

uppdraget för Östra sjukhuset i allmän-
het och medicinkliniken i synnerhet. Nu
utgör de en sista resurs som ska svälja
allt det som andra inte klarar av. 

– Det gör vi också gärna bara vi får de
resurser som krävs. Men problemet är
inte bara vårdplatser på sjukhuset och
jourarbetet. Där finns också en sviktan-
de primärvård med överbelastade di-
striktsläkare respektive sviktande kom-
munal omsorg. Det gör att tillflödet av
patienter hit blir större och att patienter-
na inte kommer härifrån fast de är medi-
cinskt färdigbehandlade. Sammantaget
ger det en ohållbar situation.

– Vi har äldre svaga multisjuka pati-
enter som inte alltid har så lätt att göra
sina röster hörda. Därför är det behjär-
tansvärt att de får en så god vård som
möjligt, understryker Erik Hulegårdh. 

Socialstyrelsen anser trots allt att det un-
der vissa förutsättningar finns goda möj-
ligheter till en positiv utveckling av
verksamheten. Erik Hulegårdh delar den
uppfattningen.

– Absolut. Vi har en kader av mycket
kompetent, kunnig, ambitiös samt i
grund och botten lojal personal. Där
finns en oerhörd potential. 

– Det finns många brister inom sjuk-
vården i stort, och kanske Östra sjukhju-
set i Göteborg är det skepp som varit
mest i gungning. Men vi får inte gräva
ner oss och nöja oss med att konstatera
felen. Vi måste ha en positiv grundsyn
och tro att problemen kan lösas – den
tron har vi aldrig övergivit. Det känns
som om vi är på rätt kurs, vi har trots allt
inlett ett förändringsarbete.

Tom Ahlgren
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»Det känns som om vi är på rätt kurs, vi har trots allt inlett ett förändringsarbete«,
säger Erik Hulegårdh och ser goda möjligheter till en positiv utveckling på
medicinkliniken.

Avgränsning
av uppdraget
efterlyses
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