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Interpellation av Jonas Lindberg (V) om dödsfall till följd av brist på
vårdplatser
I svenska dagbladet 20/1-19 kunde vi läsa om patienten Helena Nygren som flera gånger
skickades hem från akutmottagningen på Karolinska Huddinge på grund av vårdplatsbrist.
När hon sedan kom tillbaka en tredje gång med blodförgiftning och lunginflammation gick
hennes liv inte att rädda. I tidningen vårdfokus 15/1-19 står det också om två andra patientfall
där utlokaliserade patienter avlidit därför att den vårdnivå de egentligen skulle vårdats på inte
haft vårdplatser. Samtliga ärenden är lex-maria anmälda av Karolinska Sjukhuset.
Det är vedertaget i forskning sedan tidigare att lägre sjukskötersketäthet orsakar
patientsäkerhetsrisker, vårdskador och högre dödlighet. 1 Södersjukhuset har under
storhelgerna och januari haft ett flertal stabslägen och läget generellt på akutsjukhusen har
varit väldigt pressat. I regionen som helhet är idag över 700 vårdplatser stängda på grund av
personalbrist (i huvudsak sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor). Problemen har pågått
under flera år och Läkarföreningen i Stockholm varnade (igen) 9/1 -19 för att deras
medlemmar måste skicka hem svårt sjuka patienter på grund av för få vårdplatser. 2
Signalerna vi får från ansvariga chefläkare inom regionen är gång på gång att
patientsäkerheten inte anses äventyrad men att läget är ansträngt. När flera dödsfall nu
uppdagats står det klart att den informationen varit djupt felaktig. De akutsjukhus som nu har
många vårdplatser stängda går nästan samtliga med ekonomiska underskott som den grönblå
koalitionen i regionen sagt att man inte tänker åtgärda.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga ansvarigt regionråd:
1. Är du trygg med att akutsjukhusen kommer kunna öppna fler stängda vårdplatser
samtidigt som de ska spara pengar?
2. Är du trygg med att den information som kommer till politiken om att
patientsäkerheten inte är äventyrad är sanningsenlig?
3. Vilka NYA politiska åtgärder avser du att vidta för att hjälpa sjukhusen öppna fler
vårdplatser?
4. Anser du att akutsjukhusen har budgetar som kan göra dem till attraktiva arbetsgivare
för t ex sjuksköterskor?
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