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Salar för både 
kvinnor och män
»I Sverige tycker jag dock att vi borde 
ha bättre förutsättningar att inte 
blanda män och kvinnor i samma 
sjuksal.«

Ä ldre damer i min bekantskaps-
krets som varit patienter på 
skilda orter i Sverige har förvå-

nat sig över – nej, nog snarare förfasat 
sig över – att behöva dela rum med 
män under sin sjukhusvård. Jag för-
står deras reaktion. Jag har, både i yr-
ket och vid de två tillfällen för ca 45 år 
sedan då jag varit patient, varit van 
vid att vi har salar för män eller för 
kvinnor i sjukvården i Sverige. Un-
dantaget är intensivvårdssalar, där 
patienten oftast ändå inte är vid med-
vetande och där sjukvårdsmässiga 
skäl kan göra det rationellt med »mix-
ade« salar. Fenomenet med mixade 
salar verkar dock vara i tilltagande i 
Sverige, sannolikt i takt med att anta-
let vårdplatser på akutsjukhusen re-
ducerats. I Storbritannien har mixade 
salar förekommit länge,  men den nu-
varande regeringen har lovat att män 
och kvinnor ska vårdas separat. 

I Sverige tycker jag dock att vi borde 
ha bättre förutsättningar att inte 
blanda män och kvinnor i samma 
sjuksal. Trenden mot att vid ny- eller 
ombyggnationer öka antalet enkel-
rum ger bättre möjligheter till om-
flyttningar för att undvika att större 
salar måste mixas.  

På Vrinnevisjukhuset testades mix-
ade salar som ett led i att minska an-
talet patienter som annars skulle be-
höva vårdas i korridorerna. Försöket 
lades ner 2009 – enligt uppgift till 
Sveriges Radio på grund av att patien-
terna inte var bekväma med model-
len. Nu testas detta igen på andra 
sjukhus, till synes i en mindre genom-
tänkt form och utan att en diskussion 
förs om det etiska eller rimliga i att 
införa denna modell. 

Det vore intressant att höra kom-
mentarer från läsekretsen i denna frå-
ga. Använd gärna kommentarsfunk-
tionen på webben eller skicka ett mejl!

Läs även artikeln på sidan 2414
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KLINIK OCH VETENSKAP Fallbeskrivning om 
mjältskada vid koloskopi. Sidan 2436

 Vetenskapliga artiklar har genomgått referentbe-
dömning. Varje manuskript granskas av minst en 
(ofta fler) av Läkartidningens stab vetenskapliga 
experter. Granskningen av manuskript sker enligt 
internationella rekommendationer (www.icmje.org).
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