
Rigshospitalet i Köpenhamn får
direkta telefonlinjer till polisen
och skärpt videoövervakning.
Syftet är att stärka säkerheten
och förbättra arbetsmiljön.

❙ ❙ Bakgrunden till satsningen på säker-
het för personalen är ökningen av inci-
denter där sjukhusmedarbetarna känner
sig hotade och har svårt att utföra sina ar-
betsuppgifter. Kulmen nåddes i början
av sommaren då en fritagningsaktion av
en häktad patient ägde rum.

– Även om vi värnar om att förbli ett
öppet sjukhus måste vi på olika sätt tryg-
ga förutsättningarna för vår personal att
kunna jobba effektivt och utan att bli
störda av hot och bråk, berättar Helen
Bernt Andersen, sjukhusdirektör vid
Rigshospitalet.

Det är framför allt i samband med
större våldstrauman risken för hotfulla
situationer uppstår. Inte sällan samlas
anhöriga och vänner i anslutning till
sjukhusets traumaavdelning i samband
med att någon i deras omgivning utsatts
för våld. Det försvårar arbetet med att
hantera de övriga akutpatienter som
kommer till traumacentret.

Samtliga avdelningar, traumacentret
och ledningspersonal har nu fått direkta
nummer till polisen.

– Det känns tryggt att ha någon att
snabbt ringa och få råd eller assistans av
när hotfulla situationer uppstår, säger
Helen Bernt Andersen.

Nytt videoövervakningssystem
Dessutom ska ett nytt videoövervak-
ningssystem förbättra bildkvaliteten i

syfte att enklare kunna identifiera och
dokumentera händelser för eventuell an-
vändning i samband med polisutred-
ningar. 

– Regelbundet arrangerar vi dess-
utom kurser som ska öka personalens
kännedom om olika religiösa och etnis-
ka traditioner, och därmed ges insikt i
hur en del av våra invandrargrupper kan
tänkas reagera i samband med oro, sorg
och dödsfall, förklarar Helen Bernt An-
dersen.

Även Malmö skärper övervakningen
På Universitetssjukhuset MAS i Malmö
är våld och hot om våld mot personalen
en av de viktigaste arbetsmiljöfrågorna.

– Vi ser frågan som ett av de största
problemen inom dagens sjukvård. Våld
och hot mot personalen har ökat betyd-
ligt under senare år. Därför har vi regel-
bundna träffar med polisen för informa-
tion och utbildning om hur vi ska hante-
ra hot- och våldssituationer, berättar
Hans Ohlsson, säkerhetschef vid Umas.

Sjukhuset har idag ett väl utbyggt vi-
deoövervakningssystem i kulvertar,
entréer och väntsalar.

– I samband med den pågående om-
byggnaden av bland annat akutmottag-
ningen har jag begärt pengar för att kun-
na skärpa övervakningen. Detta ska ske
genom ett nätverksbaserat digitalt
system som gör det möjligt för behörig
person att vid behov sätta upp kameror
och ansluta till mobil eller portabel PC,
säger Hans Ohlsson. 
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Sjukhuspersonal 
får direktlinje till polis

Aktuellt

❙ ❙ Känsliga patientuppgifter är inte till-
räckligt skyddade i sjukvårdens IT-
system, enligt Datainspektionen.

Landstingen har liten eller ingen kon-
troll alls av att obehöriga inte får tillgång
till patientuppgifterna i de elektroniska
patientjournaler som blir allt vanligare.
Det konstaterar Datainspektionen efter
att ha granskat hur personuppgifter be-
handlas på några sjukhus och vårdcen-
traler i sju landsting.

Att tillgängligheten till uppgifterna
skiljer sig mellan landstingen beroende
på tekniska och administrativa skillna-
der är inte heller acceptabelt. Det behövs

en samsyn på nationell nivå. Integri-
tetskyddet ska inte variera efter var nå-
gonstans patienten söker vård, anser Da-
tainspektionen, som också kritiserar
landstingen för att det är för lätt att ta del
av skyddade personuppgifter.

Granskningen utfördes under 2004
och omfattade totalt tre vårdcentraler
och nio sjukhus i landstingen Östergöt-
land, Stockholm, Kronoberg, Jönkö-
ping, Västernorrland, Västerbotten och
Kalmar och samt på Gotland.

Läs mer på webbplatsen:
http://www.datainspektionen.se (LT)

Datainspektionen kritiserar vårdens IT-system

Smittskyddsläkare 
får starkare roll
❙ ❙ En samlad proposition om hur antibi-
otikaresistens och vårdrelaterade sjuk-
domar ska motverkas väntas från rege-
ringen i slutet av hösten. 

Förslaget kommer bl a att skärpa hy-
gienkraven inom vården och ge smitt-
skyddsläkarna en starkare roll gentemot
sjukvårdshuvudmännen. Smittskydds-
läkarna ska få ett uttryckligt ansvar för
att följa vårdgivarnas förebyggande åt-
gärder och för att påtala brister och upp-
mana till åtgärder. Smittskyddsläkaren
ska kunna anmäla brister till Socialsty-
relsen som kan utfärda föreläggande.

Propositionen kommer också att in-
nehålla en rad andra förslag baserade på
Socialstyrelsens handlingsplan mot an-
tibiotikaresistens som kom redan år
2000, se http://www.sos.se LT

Ipuls VD slutar
❙ ❙ Ipuls vd Magnus Sederholm lämnar
Institutet för professionell utveckling av
läkare i Sverige, Ipuls. Magnus Seder-
holm har erbjudits posten som VD för
Stockholmsbriggen AB, som står bakom
byggandet av ett segelfartyg i Stock-
holm.

Enligt Ellen Hyttsten, ordförande för
Ipuls, ska arbetet med att rekrytera en ny
vd för Ipuls inledas omgående. LT

Forskarkväll 
på gator och torg
❙ ❙ På fredag är det »European Research-
ers Night«. Tanken är att allmänheten i
hela Europa ska få komma i kontakt med
forskning och forskare genom utställ-
ningar, demonstrationer, debatter, ve-
tenskapscaféer m m. Initiativet till fors-
karkvällen kommer från EU-kommis-
sionen och vänder sig särskilt till ungdo-
mar med budskapet »forskning är kul«.
Samordare i Sverige är EU/FoU-rådet,
se vidare http://www.eufou.se LT

Nya webbsidor 
om patientsäkerhet
❙ ❙ Socialstyrelsen startar nya webbsidor
om patientsäkerhet. Sidorna är en ut-
byggnad av Riskronden och innehåller
medicinsk information om risker, väg-
ledning och råd om förbättrad säkerhet i
vården. Dessutom ska fallstudier med
analyser av händelser där patienter kom-
mit till skada eller utsatts för risker i vår-
den publiceras varje månad. 

Se http://www.socialstyrelsen.se/pa-
tientsakerhet LT




