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Svar på interpellation 2017:28 av Per Carlberg (SD)
angående det eskalerande våldet i länet och på
landstingets arbetsplatser.
Per Carlberg (SD) har ställt följande fråga till mig:
1. Vad kommer landstinget att göra för att säkerställa tryggheten för
personalen och patienterna på akutmottagningarnas väntrum?
2. Har landstinget en dialog med regeringen om den ohållbara
situationen, där kriminella brer ut sig och förstör för skötsamma
medborgare och landstingspersonal?
3. Har SLL besökt Malmö och MAS för att se över deras rutiner vid
skjutningar?
4. Kan SLL garantera säkerheten för patienter och personal på länets
akutmottagningar?

Som svar vill jag anföra följande:
Tryggheten för våra medarbetare, inte minst på akutmottagningarna, är en
viktig och högt prioriterad fråga som jag tar på största allvar. Att verka för
en god säkerhet för både medarbetare, men också patienter, är en
förutsättning för att verksamheterna skall kunna fungera. De ökande hoten,
men nu också våldet, som uppdagats den senaste tiden inom sjukvårdens
verksamheter är ytterst bekymmersamt.
Arbetsmiljö- och trygghetsarbetet inom hälso- och sjukvården utgår från av
landstingsfullmäktige beslutade personalpolicy, LS 0909–0750 och
säkerhetspolicy, LS 2015–0093. Vidare finns program för att förebygga,
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bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön. Dessa styrande dokument
bildar plattformen för hur landstinget arbetar med att förhindra hot och
våld.
I personalpolicyn anges att landstingets personalpolitik skall bidra till en
god arbetsmiljö men även ökad kvalité, säkerhet och konkurrenskraft.
Vidare har landstingsfullmäktige i säkerhetspolicy med tillhörande
riktlinjer för säkerhet, LS 1407–0877 beslutat att säkerhet är ett prioriterat
område.
Säkerhet är ett ansvar för alla och skall vara en naturlig del i alla
verksamhetsprocesser. Landstinget arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet är
delegerat till verksamhetsansvariga chefer på alla nivåer. Uppföljning av
hur arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet sker inom landstinget, sker inom
ramen för löpande verksamhetsuppföljning exempelvis genom
medarbetaruppföljning och årsredovisningar.
Samtidigt är det viktigt att poängtera att det är polisen som inom ett
modernt rättssamhälle har det yttersta ansvaret att skydda patienter och
vårdpersonal. För två år sedan vädjade jag till den dåvarande
inrikesministern att skyndsamt se över det straffrättsliga skyddet för
ambulans- och sjukvårdspersonal. Tyvärr har ingenting hänt. I stället har
situationen förvärrats, vilket är mycket beklagligt. Vi måste dessutom få
sätta upp kameror såväl inne på sjukhusen som utanför för
att kunna förebygga brott och identifiera gärningsmän om våld sker och det
är absurt om staten ska hindra SLL och våra akutsjukhus från att
skydda patienter och medarbetare.
Kameror vid entrén till akutmottagningen vid Karolinska
Universitetssjukhuset i Solna har fått monteras ned på direktiv från
länsstyrelsen, till förmån för en enkel porttelefon med kamera som enbart
får vara aktiverad några sekunder i taget. Lagstiftningen är inkonsekvent
och tillämpningen oförutsägbar. Jag och hela Alliansen kommer att göra
allt för att stötta våra sjukhus kring ansökningar för kameraövervakning,
för att säkerställa tryggheten för patienter och vårdpersonal. Men
regeringen måste säkerställa att detta ska vara möjligt enligt lagen.
Både jag och landstinget har vid minst två tillfällen deltagit vid
rundabordssamtal med inrikesministern och justitieministern samt även
sjukvårdsministern, företrädare för polismyndigheten, räddningstjänsten
och fackliga organisationer. Vid dessa samtal har landstingets presenterat
följande krav på regeringen:
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Skärp straffen för våld mot tjänsteman, vilket ska inbegripa
vårdpersonal. Invänta inte den utredning som regeringen själv
försenat. Lägst sex månaders fängelse bör bli förslag till riksdagen
snarast.



Tillåt landstingen att på eget initiativ sätta upp
övervakningskameror vid sjukhus och i ambulanser.



Stärk polisen och rättsväsendet med erforderliga resurser.
Gängbrottslighet, mord, skjutningar måste kunna bekämpas
systematiskt utan att beivrandet av annan brottslighet som
sexualbrott får stå tillbaka

Ja, företrädare för säkerhetsledningen på Karolinska universitetssjukhuset
har besökt både Skånes universitetssjukhus samt Rikshospitalet i
Köpenhamn under oktober. En kort erfarenhetsåterföring lämnades till
personalutskottet den 28 september.
Arbetet med att förebygga hot- och våld inom landstinget har som nämnts
ovan, högsta prioritet. Det är dock omöjlighet att lämna några garantier för
att hotfulla situationer aldrig kommer uppstå igen. Landstingets
verksamheter verkar i miljöer där hot och våld kan förekomma i varierad
grad. Dels i egna fastigheter, men även i publika miljöer och i privata
bostäder/lokaler. Landstinget är också en del av den negativa
samhällsutvecklingen där hotbilder är mer komplexa och oförutsägbara.
Det är därför prioriterat att chefer och säkerhetschefer inom vården
fortsätter utveckla verktyg och metoder för att förebygga och ytterligare
utveckla det samarbete som inletts med polismyndigheten både regionalt
och lokalt att stärka skalskydd och löpande informationsutbyte. Ökat
samarbete med polisen är också ett viktigt arbete som utvecklas. Ytterst är
dock detta en fråga för staten, och från vår sida har vi alltid varit tydliga
med att vi vill se ökade resurser till polisen, för att de bättre ska kunna
skydda viktiga livsuppehållande samhällsinstitutioner så som våra
akutsjukhus och vårdpersonal. Det är dock viktigt att komma ihåg att den
största andelen hot- och våld ofta kommer från patienterna själva. Det kan
vara patienter som beter sig aggressivt på grund av sin sjukdom, eller som
är upprörda för att de inte får sin vilja igenom.
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Därmed anser jag interpellationen besvarad
Stockholm den 11 november 2017

Marie Ljungberg Schött

Sjukvårdslandstingsråd (M)
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