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Medicinkliniken vid Östra
sjukhuset i Göteborg har
drabbats av akuta arbetsmil-
jöproblem på grund av över-
beläggningar. Nu förbjuds
sjukhuset vid vite av 500 000
kronor att stänga en vård-
avdelning som skulle ha
stängts efter nyår.

–Vi vill att landstinget först
utreder hur en neddragning
skulle påverka arbetsmiljön,
säger TinWestermark, jurist
på Arbetsmiljöverket i Göte-
borg.
Situationen påmedicinkli-

niken vidÖstra sjukhuset
har varit hårt pressad ända
sedan nyår. En julhelgmed
många röda dagar har gjort
attmånga färdigbehandlade
patienter legat kvar, efter-

som
kommu-
nerna
har fem
vardagar
på sig att
ta hem
patien-
terna.
Till det
kommer
attman
har haft

ovanligtmånga fall av vinter-
kräksjuka i år.

För att lätta på trycket har
sjukhuset hållit öppen en
medicin- och geriatrikavdel-
ningmed 20 vårdplatser som
skulle ha stängts efter tret-
tonhelgen som en del i sjuk-
husets besparingsprogram.
Senaste budet är nu att av-
delningen ska stängas den 18
mars.
Men trots extraplatserna

har överbeläggningarna fort-
satt.
– Vissa dagar har det varit

över 30 överbeläggningar,
några dagar harman varit
nere i 15.Menman har aldrig

nått nollpunkten, säger
Christina Berntsson, huvud-
skyddsombud för Saco och
avgående ordförande i Göte-
borgs läkarförening.
Så sent som i tisdags kom

enny toppmed uppemot 40
överbeläggningar.
–Det var rena krigssjuk-

vården, säger Christina
Berntsson.
Patientsäkerheten har en-

ligt henne blivit lidande när
intagna har fått ligga i dag-
rum, behandlingsrum, tvätt-
rumoch korridorer. Särskilt
allvarligt är att i några fall två
patienter har fått ligga i en-
kelrum.
– Skulle en patient behöva

hjärt–lungräddning kommer
man inte in.

För personalen har situatio-
nen blivit alltmer desperat,
sägerMonicaHammar-
strand, huvudskyddsombud
för Vårdförbundet.
– Jag har aldrigmött en så

uppgiven personal. Att jobba
under sådana villkor i två
månader är förfärligt.Man
jobbar övertid ochman går
till jobbet fastman är sjuk för

man vet hur de andra sliter.
Men till slut slårman i taket.
OmrådeschefenHans

Holmberg säger sig vara
medveten omden ansträng-
da situationen för persona-
len. Däremotmenar han att
patientsäkerheten inte har
drabbats.
– Vi har inte sett några tyd-

liga förändringar i vårt avvi-
kelsehanteringssystem, sä-
gerHansHolmberg.

Sedan skyddsombuden slagit
larm till Arbetsmiljöverket i
början av februari har verket
vid två tillfällen träffat
skyddsombuden och företrä-
dare för arbetsgivaren. Vid
det andramötet var även en
tillsynsläkare från Socialsty-
relsen närvarande.
Efter detmötet upp-

manades landstinget att om-
gående lämna in en konse-
kvensbeskrivning av hur ar-
betsmiljön skulle påverkas
av en stängning av de 20
extra platserna.
Landstinget lämnade då in

en riskbedömningmed
handlingsplan som gjorts
med anledning av de verk-

samhetsförändringar som
planeras 2009.
–Men det är inte vad vi be-

gärt. Vi vill veta konsekven-
serna i dag av att stänga den
extra vårdavdelningen. Där-
för verkställde vimed ome-
delbar verkan vårt beslut att
förbjuda en stängning av av-
delningen, säger TinWester-
mark.
Om sjukhuset stänger av-

delningen utan att kunna
visa attman kan garantera en
rimlig arbetsmiljö tvingas
man betala ett vite på
500 000 kronor.
– I dag kan jag inte leverera

en sådan beskrivning. Vård-
platssituationen är för an-
strängd, konstaterarHans
Holmberg.
LT: Var det ett realistiskt be-

slut att stänga avdelningen?
–Vi hade en hypotes om

att vi skulle klara det genom
en snabbare läkarbedömning
på akuten och genomatt am-
bulanser skulle dirigeras om
till Sahlgrenska.Möjligen var
det dålig tajming. Vi hade
färre fall av vinterkräksjuka
före jul då vi hade en bättre
platssituation.Man kan tän-
ka sig att överbeläggningen
gjort det svårare att hindra
spridningen, sägerHans
Holmberg.

Personalen anser dock att
det inte räckermed att de 20
platserna blir kvar. På tisda-
gen krävde huvudskyddsom-
buden för Läkarförbundet,
Vårdförbundet, SKTF och
Kommunalmed stöd av ar-
betsmiljölagen att sjukhuset
vidtar ytterligare åtgärder.
–Vårt viktigaste krav är att

manöppnar fler vårdplatser
sommotsvarar antalet in-
skrivnapatienter och att
bemanningenmotsvarar
patientantal och vårdtyngd,
sägerMonicaHammarstrand.
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Christina Berntsson: »Det var rena krigssjukvården«

Arbetsmiljöverket förbjuder
Sahlgrenska stänga vårdavdelning

500 000 kronor blir vitet för Östra sjukhuset i Göteborg omman
stänger en vårdavdelning som skulle ha stängts vid nyår. Arbets-
miljöproblemen måste lösas först. Foto: Niklas Larsson/Scanpix
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