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Universitetssjukhuset i Malmö
ska få 16 nya vårdplatser
Skånes universitetssjukhus
Malmö ska inrätta 16 nya närsjukvårdsplatser till hösten.
Annars kan sjukhuset vänta
sig beslut om föreläggande
eller förbud från Arbetsmiljöverket.
– Jag är jättenöjd med Arbetsmiljöverkets krav på SUS
Malmö, säger Jens Bernow,
huvudskyddsombud för Malmö läkareförening vid Skånes universitetssjukhus, SUS,
i Malmö.
– Frågan har varit extremt
långdragen. Vi har varit utlovade fler vårdplatser i olika
omgångar. Nu är de så illa
tvungna, säger Jens Bernow,
som i våras gjorde en andra
anmälan till Arbetsmiljöver-
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ket med anledning av arbetsmiljön vid Akutcentrum i
Malmö, se LT nr 15/2010, sidan 969. Efter en inspektion i
juni har Arbetsmiljöverket
ställt en rad krav. Om sjukhuset inte uppfyller dem väntas
beslut om förbud eller föreläggande.
• Sjukhuset ska inrätta 16
nya närsjukvårdsplatser.
– De första fem har vi öppnat och vi öppnar 11 till i oktober 2010, säger sjukhuschefen Bent Christensen.
• Läkarbemanningen vid
akutmottagningen kvällar
och helger ska ses över och
optimeras.
– Första lösningen är inte
att anställa fler läkare, säger
Bent Christensen.

Från årsskiftet kommer
platser att omfördelas till
akutkliniken från avdelningar dit patienter ofta utlokaliseras.
– Det innebär att patienter
kommer att finnas på sin
egen avdelning och läkare
inte kommer att behöva
springa.
• Arbetsgivaren ska göra
en psykosocial arbetsmiljöundersökning vid Akutcentrum. Om åtgärder behövs för att förebygga
ohälsa eller olycksfall ska
sådana vidtas omedelbart.
Senast den 30 november
ska sjukhuset redovisa för
Arbetsmiljöverket hur kraven uppfyllts.

Elisabet Ohlin

Socialstyrelsen
vill avskaffa
steriliseringskrav
En rapport gjord på uppdrag av
Socialstyrelsen föreslår att lagens krav på sterilisering för att
få ny
könsidentitet
fastställd
tas bort.
»Jag delar
utredningens syn att steriliseringskravet måste
upphöra, att byte av juridiskt kön ska kunna göras
utan föregående kirurgi och
att transsexuella självklart
ska kunna bli föräldrar. Jag ser
också ett behov av riktlinjer för
vården av transsexuella och
personer med övriga könsidentitetsstörningar så att ojämlikheten i deras vård minskar«, sa
Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm när han invigningstalade på årets Pridefestival i Stockholm den 28 juli.
Såväl den borgerliga alliansen som den rödgröna oppositionen har sagt sig vara öppna
för lagändringar. n
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