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psykiatriplatser

Psykiatrin i Lund planeras
utanför sjukhusområdet
En stark läkaropinion i Lund
ville ha ett nytt psykiatrihus
på universitetssjukhusets
område. Men så blir det
inte.
Slutenvårdspsykiatrin i
Lund, och en del av öppen
vården, har i dag sina loka
ler på Sankt Lars, ett gam
malt mentalsjukhus utan
för staden. Lokalerna är
slitna och omoderna, och
sedan många år fanns
principbeslut på att flytta
därifrån – i första hand till
nya lokaler på universi
tetssjukhusets område.
Flera förslag på detta har
utretts, men inget har hänt.
I juni 2010 beslöt emellertid
regionstyrelsen oväntat att
satsa på en helt annan lös
ning. Det så kallade region
huset, ett kontorskomplex
från 1970-talet som nu stod
tomt, skulle byggas om och
härbärgera all psykiatri.
Beskedet väckte starka
protester, inte minst för att
regionhuset ligger en dryg
kilometer från universitets
sjukhusets område. Diskus
sionen om närhet mellan
psykiatri och somatik liknar
den i Karlstad, Stockholm
och Uppsala (se LT nr 45/
2011).
Mest kritiska var läkarna,
som i skrivelser och insända
re protesterade mot förlägg
ningen till regionhuset. En
av de aktiva var Marcus
Persson, biträdande överlä
kare vid Psykiatri, Lund; han
startade också en Facebook
grupp som fick över tusen
medlemmar.
– Min största invändning
är att det fortfarande blir för
långt till somatiken, säger
han. På Sankt Lars har det
varit flera dödsfall, där pa
tienten kanske hade kunnat
räddas om det hade varit
nära till akuten.
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Ur Läkartidningen nr 45/2011.

Men en dryg kilometer
är väl inte så långt?
– Tillräckligt långt för att
det måste bli ambulans
transporter, precis som i
dag. Och tillräckligt långt
för att det ska vara svårt att
få över konsulter från soma
tiken.
Att förläg
ga psykia
trin utanför
universi
tetssjukhu
set bidrar
också till att
hålla liv i
stigmatise
ringen av
Marcus
psykiskt
sjuka, anser Persson
Marcus
Persson:
– Om det hade varit barn
kliniken eller onkologen som
man hade försökt flytta ut,
hade det aldrig gått igenom.
Protesterna var förgäves. I
juni i år beslöt regionfull
mäktige att teckna ett
20-årigt hyresavtal med
fastighetsbolaget Wihlborgs,
som äger regionhuset. Efter
ombyggnad ska psykiatrin
flytta in där våren 2013. Bo

»Om det hade varit
barnkliniken eller
onkologen som man
hade försökt flytta ut,
hade det aldrig gått
igenom.«
dil Gervind, verksamhets
chef för Psykiatri, Lund, sä
ger att det var viktigt att hit
ta en snabb lösning:
– För oss som jobbar på
Sankt Lars är det viktigt att
få flytta därifrån snabbt. Så
undermåliga är lokalerna.
Beslut att vi ska flytta har
funnits i 16 år, men ingenting
har hänt. I dag är regionhu
set en snabbare lösning än
en flytt till universitetssjuk
huset.
Bodil Gervind tror inte att
avståndet till universitets
sjukhuset kommer att hind
ra kontakter:
– I dag har vi nästan aldrig
några konsulter från soma
tiska kliniker ute på Sankt
Lars. Men med bara en kilo
meter emellan tror jag det
kommer att bli ett tätare
samarbete.

– Både
från Mellersta Skånes och
Malmös
läkareföreningar är
vi mycket
oroade
över att
Lars Nevander
man lägger
ett så stort
sparbeting. Det finns ingen
realistisk möjlighet att spara dessa belopp. Vi är oroliga för sjukvården och patienter, personal och läkare.
Det säger Lars Nevander,
ordförande i Mellersta Skånes läkareförening och ledamot i Läkarförbundets
centralstyrelse, apropå att
Skåne universitetssjukhus
ska spara 450 miljoner kronor nästa år.
I sjukhuschef Bent Christensens budgetdirektiv för
2012 flaggas för en förändrad akutsjukvård, minskad
överbehandling och omflyttning av vårdavdelningar, satsning på lean och avancerad sjukvård i hemmet.
Samtidigt planeras 300
tjänster tas bort med hjälp
av avtalslösningar.
Marie Närlid

läs mer En längre version
av artikeln finns på
Lakartidningen.se

Angereds
Närsjukhus
får ny byggnad
Regionstyrelsen i Västra
Götaland har gett klartecken till byggandet av en ny
sjukhusbyggnad för Angereds Närsjukhus.
Närsjukhuset kom 2005
till som en satsning för att
stärka vårdkedjan och vända den negativa hälsotrenden i Göteborgs nordöstra
förorter, där dödligheten i
många livsstilsrelaterade
sjukdomar är kraftigt förhöjd.
Sjukhuset beräknas kosta cirka 500 miljoner kronor
och kommer förutom specialistmottagningar och
operation även att inrymma
vårdcentral.
ML

Miki Agerberg
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