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Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Yttrande över motion 2019:79 av Helen Schoultz (SD)
med flera om införande av säkerhetsklassade
vårdplatser inom akutsjukvården
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig
över motion 2019:79 om införande av säkerhetsklassade vårdplatser inom
akutsjukvården. I motionen föreslår Helen Schoultz (SD), Britt-Mari
Canhasi (SD) och Gabriel Kroon (SD) att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i
uppdrag att utreda hur säkerhetsklassade vårdplatser kan etableras på
Karolinska universitetssjukhuset i Solna samt på Södersjukhuset.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Motion 2019:79 av Helen Schoultz (SD) med flera
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Tjänsteutlåtande över motion 2019:79 överlämnas till regionstyrelsen som
nämndens yttrande.
Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
Motionärerna skriver att antalet skottskadade patienter med koppling till
gängkriminalitet har ökat i landet och i Stockholm. Denna utveckling ställer
höga krav på vårdpersonalens insatser som behöver ta i beaktande riskerna
för uppföljande våld mot dessa patienter samtidigt som säkerhet och
trygghet för andra patienter och vårdpersonal måste säkerställas. Stora krav
ställs också på bemanning av ordningsvakter samt polisiär närvaro i och
runt det mottagande sjukhuset i samband med omhändertagande och vård
av den våldsutsatta.
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Motionärerna föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden ska få i uppdrag att
utreda hur säkerhetsklassade vårdplatser kan etableras på Karolinska
universitetssjukhuset och på Södersjukhuset.
Överväganden
Regionens akutsjukhus i egenregi ska utföra vård i enlighet med de avtal
som hälso- och sjukvårdsnämnden fattade beslut om den 8 oktober 2019
(HSN 2017-0570). I avtalen, som gäller från och med 1/1 2020, fastställs att
Vårdgivarna ska utföra sitt uppdrag i enlighet med:
 Samtliga för Uppdraget tillämpliga konventioner, lagar, förordningar
och myndighetsföreskrifter.
 De för Uppdraget relevanta och vid var tid gällande av Region
Stockholms egna riktlinjer och policys och anvisningar och föreskrifter.
Motsvarande krav har funnits i tidigare avtal med akutsjukhus i egenregi
samt finns i det LOU-upphandlade avtalet för S:t Görans sjukhus.
Region Stockholms säkerhetspolicy beslutades av landstingsfullmäktige
2016-03-15. Enligt policyn ska säkerhetsaspekten genomsyra samtliga
beslut och aktiviteter inom regionens verksamheter. Säkerhetsarbetet ska
prioritera skydd av liv, hälsa och personlig integritet.
Dessutom föreskrivs i policyn bland annat att regionens verksamheter ska:
 Identifiera och begränsa tänkbara hot, risker och sårbarheter.
 Planera och öva för att hantera oväntade händelser och störningar.
 Utreda, åtgärda och lära av identifierade säkerhetsbrister, och sprida
kunskap för en förbättrad säkerhet.
 Ta ansvar för säkerhetsarbetet och samordna det med befintliga mål,
krav och arbetsrutiner, även vid extraordinära händelser och höjd
beredskap.
Landstingsstyrelsen har även fastställda ”Riktlinjer för säkerhet” som
konkretiserar det som anges i säkerhetspolicyn för vägledning till regionens
verksamheter avseende skyddsåtgärder. Riktlinjerna ska efterlevas av alla
som arbetar på uppdrag av regionen via avtal.
För att ge patienter och personal en trygg och säker vårdmiljö har regionens
akutsjukhus anpassat sina akutmottagningar utifrån lokala behov och
förutsättningar. Exempel på sådana anpassningar är bland annat
vaktbemanning, larm, låsta entrédörrar och kameraövervakning.
Den fysiska säkerheten involverar ofta flera parter med olika uppdrag:
sjukhuspersonal, bevakningspersonal, polis och/eller kriminalvård.
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Sjukhusets bevakningspersonal, vilka i vissa fall är underställda
polismyndigheten, är att betrakta som ett förstärkt arbetsmiljöskydd från
arbetsgivaren. Polismyndigheten ansvarar för den allmänna ordningen och
säkerheten och ska skydda samhällsviktig verksamhet. Kriminalvården ska
skydda samhället från personer som är frihetsberövade. Sjukhusets
huvuduppdrag är att bedriva sjukvård.
När en konflikt uppstår i samhället mellan enskilda eller grupperingar och
personer utsätts för våld så finns det misstänka och utsatta (målsäganden)
för brott. Misstänkta ska gripas eller omhändertas av polis och
målsäganden ska skyddas från fortsatt brottslig verksamhet. Det är
följaktligen polismyndigheten som har ansvaret för skyddet från det att
händelsen uppstår. I det uppdraget ingår att skydda sjukhusets processer,
flöden och personal.
Ett akutsjukhus är ett enskilt område dit allmänheten vanligtvis har
tillträde men området kan vid kritiska situationer stängas av för
allmänheten. Patienter och personal skyddas genom att stänga ner tillträde
till den aktuella verksamheten och i vissa fall kan säkerhetszoner införas
utanför akutsjukhuset.
Genom den policy och de riktlinjer som region Stockholms verksamheter
följer samt genom polismyndighetens ansvar för att skydda sjukhusens
processer, flöden och personal säkerställs säkerheten på regionens
akutmottagningar för såväl patienter som personal. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningens bedömning är att respektive sjukhus utifrån
regionens övergripande säkerhetspolicy och riktlinjer, inrättar vårdplatser
och utformar dessa på ett adekvat sätt för att kunna omhänderta
patienterna på ett säkert sätt.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut innebär inte några ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Förslaget till beslut innebär oförändrade konsekvenser för
patientsäkerheten.
Konsekvenser för jämlik och jämställd vård
Förslaget till beslut innebär oförändrade konsekvenser för jämlik och
jämställd vård.
Miljökonsekvenser
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Förslaget till beslut innebär oförändrade konsekvenser för miljön.
Administrativa konsekvenser
Förslaget till beslut innebär oförändrade administrativa konsekvenser.

Björn Eriksson
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Lena Hanberg
Avdelningschef

Beslutet ska skickas till
Regionstyrelsen

Godkänd av Björn Eriksson, 2020-09-04
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Motion av Helen Schoultz, m.fl, SD, om införande av
säkerhetsklassade vårdplatser inom akutsjukvården
Det grova våldet och svåra skador kopplade till gängkriminalitet ökar i
Sverige. Sedan 2012 har antalet skottskadade patienter fördubblats i
Sverige. Mellan 2017 och 2018 ökade antalet skottskadade patienter med
20 procent nationellt. I Region Stockholm kan man se samma utveckling,
med en tydlig ökning av denna patientgrupp.
På Karolinska universitetssjukhuset tog man under 2018 emot över 200
patienter med skott- och loiivskador, där många fall hade en tydlig koppling
till gängkriminaliteten. Dessa patienter innebär en större vårdinsats för
vårdpersonalen. Där riskerna för uppföljande våld måste tas i beaktande,
samtidigt som säkerhet och trygghet för andra patienter och vårdpersonal
måste säkerställas. Stora krav ställs på bemanning av ordningsvakter samt
polisiär närvaro i och runt det mottagande sjukhuset i samband med
omhändertagande och vård av den våldsutsatta. Däremot sker fortfarande
större våldsamma sammandrabbningar mellan anhöriga som utsätter
vanliga patienter och vårdpersonal får otrygghet.
För att förbättra skyddet för den våldsutsatta patienten, för andra patienter
och vårdpersonal kan särskilda säkerhetsklassade vårdplatser inrättas.
Dessa vårdplatser ska ha en hög bevakningsnivå samt ett adekvat skalskydd
med såväl inpasserings- som utpasseringshinder. De säkerhetsklassade
vårdplatserna ska kunna ge såväl personal som patienter en trygg vårdmiljö
där hotbilden minimeras.
Sverigedemokraterna föreslår regionfullmäktige besluta:
att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda hur
säkerhetsklassade vårdplatser kan etableras på Karolinska
universitetssjukhuset i Solna samt på Södersjukhuset.
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