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Väntetiderna
på akuten kan
bli kortare i maj
■ Mellan åtta och tio timmar. Så lång har

väntan varit på akutmottagningen de
senaste veckorna – i medeltal.
– Ett redan svårt läge har blivit ännu
tuffare, säger David Sparv, chefssjuk
sköterska på Sus, om tillgången på vård
platser.
Grafen visar väntetid
i medeltal för patienter
som går vidare till vårdav
delning från akutmottag
ningen i Lund.
Som Sydsvenskan tidi
gare berättat är bristen på
platser på vårdavdelningar
ett av akutmottagningens
största problem.
Under början av 2018 har
situationen försvårats yt
terligare av influensa, halk
olyckor och kräksjuka.
Sjuksköterskor och under
sköterskor på akuten läg
ger stor del av sin arbetstid
på omvårdnad av patienter
som teamets egna läkare är
färdiga med och som egent
ligen ska vidare in på sjuk
huset.
– Det kan ta uppemot
72 timmar innan patien
ten flyttas från akuten till
en avdelning. Det vanligas
te är åtta till arton timmar.
Även om jag är färdig med
patienten så är inte sjuk
sköterskor och underskö
terskor det. Patienten behö
ver mat, gå på toaletten och
tvättas, sa akutenläkare Ar
davan Khoshnood till Syd

DÖDSFALL

Man död
efter fall från
studentboende
■ En

man i 20årsåldern
har avlidit efter att ha fallit
från ett flervåningshus på
ett studentboende i Lund
tidigt på söndagsmorgo
nen. Det finns inga miss
tankar om brott.
Polis och ambulans kom
till platsen efter att ha fått
larmet om olyckan vid
03.40 på natten.
– En man har fallit från
ett flervåningshus, ett par
våningar upp, säger Kim
Hild som är presstalesper
son på polisen.
Mannen fördes till sjuk

svenskan för ett par veckor
sedan.
Bristen på platser på
vårdavdelningar beror i sin
tur framförallt på för få
sjuksköterskor.
Just nu är runt 190 plat
ser stängda på olika avdel
ningar för att platserna inte
kan bemannas.
– Vi har svårighet både
i att behålla medarbetare
och attrahera nya. Det är
vår högst prioriterade frå
ga, säger David Sparv, chef
sjuksköterska.
Sjukhuset måste bli en
mer attraktiv arbetsgiva
re, säger David Sparv. Han
betonar det kontinuerliga
lärandet genom yrkeslivet.
Sjukhuset ska bli ännu
mer aktivt i utbildningen
av ny vårdpersonal, men
också se till att det finns
goda möjligheter till kom
petensutveckling.
Det arbetet är långsik
tigt, och hjälper inte akut
mottagningen just nu.
Mer kortsiktigt arbetar Da
vid Sparv och övriga i led
ningen med patientflöden,

hus med ambulans. Exakt
när han avled kan polisen
inte svara på.
Området spärrades av
och undersöktes av tekni
ker.
– Det finns ingen brotts
misstanke, säger Kim Hild.
Anhöriga är underrätta
de om händelsen.

Så länge är patienterna på akuten
N Medelvistelsetid för patienter som läggs in.
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David Sparv, chefsjuksköter
ska på Sus i Malmö och Lund.

ser över teamsamarbeten
och så kallade pulsmöten –
strukturerade genomgång
ar av dagar och pass.
Och även om överbelägg
ningarna ökar så finns and
ra ljuspunkter, bland annat
minskar andelen patienter

som placeras på ”fel” avdel
ning.
– Patienterna ligger i dag
i högre utsträckning på rätt
ställe, vilket är bättre för
patientsäkerheten, säger
David Sparv.
Hur snabbt kan läget
bli bättre för patienter på
akuten?
– Som det ser ut nu i våra
prognoser ser läget ut att
förbättras under våren och
maj månad. Men progno
serna är osäkra.

TEXT: LENA
PHILIPSON
lena.philipson
@sydsvenskan.se

25%
RABATT

■ I ett citat på Lundasidor

na i gårdagens tidning upp
gavs fel partibeteckning för
byggnadsnämndens ordfö
rande Björn Abelson. Han
är socialdemokrat, inget
annat.

■ Det blev lite för bråt-

tom när Restaurang
Valvet skulle öppna uteserveringen efter ommålningen. Flera gäster
har fått färg på kläderna. Nu får de ersättning
av ägaren.
En av gästerna som fick
färg på sig är Eva Johan
nesson, som åt på restau
rangen på fredagen.
– När jag satte mig vid
bordet, märkte jag att det
var kladdigt på undersidan.
När jag sedan reste på mig,
märkte jag att jag fått färg
på både tröjan och byxorna.
– Det är lite konstigt
att låta gästerna sitta där
det är nymålat, säger Eva
Johannesson som säger
att hon aldrig såg den skylt
som restaurangen satt upp
om att det var nymålat.
– Efteråt fick jag höra att
det satt en skylt på en stolpe.
Färgen gick heller inte att
få bort i tvätten, berättar
hon. Därför kontaktade
hon restaurangen samma
dag, och hon berättar att
hon då fick höra att hon
suttit där på ”egen risk” och
att hon inte skulle få någon
ersättning.
Men efter att hon skrivit
om saken i en Facebook
grupp hörde ägaren av sig
och meddelade att hon
skulle få kompensation.
Eva Johannesson beto
nar att hon ser det hela som
ett ”olycksfall” och att hon
kommer att fortsätta att be
söka restaurangen.
– Men de behöver jobba
på sitt bemötande.
Ägaren Camilla Tekin be
rättar att det var i tisdags

Eva Johannesson är en av
de gäster som fått färg på
kläderna.

som restaurangen bestäm
de sig för att måla om ter
rassen – och informationen
de fått var att färgen skulle
torka efter ett dygn.
De spärrade av terrassen,
och tanken var att den skul
le öppna först på fredagen.
Men på gästernas önske
mål öppnade den redan på
torsdagseftermiddagen.
– Det kändes verkligen
helt torrt, säger Camilla Te
kin, som också betonar att
det fanns en skylt uppe som
informerade om att det var
nymålat, och att man också
informerade de flesta gäs
ter muntligen.
Hon säger att det totalt är
tre personer hittills som
kommer att få kompensa
tion för fläckar.
Om det är fler som har
drabbats är det bara att
höra av sig, säger hon.
– Det är ändå på vår
restaurang. Det är otroligt
tråkigt.
Hon tycker samtidigt
att den bild som har getts
i sociala medier av händel
sen har varit alltför ensidig.
– Detta kan verkligen
skada vårt levebröd.
TEXT: ASTRID
ADELGREN
astrid.adelgren
@sydsvenskan.se
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Abelson är
socialdemokrat

Kroggäster
fick färg
på kläderna

Passa på att fynda! Just nu 25% rabatt vid köp av
2 st underkläder från Triumph! Fynda underkläder i
vårens fantastiska färger och basfärger!

Vard 10–18 • Lörd 10–15
Skomakareg 7, Lund
046-576 10
www.evabutiken.se

Hjälp oss
att rädda dig.
Vi är en ideell förening utan bidrag från staten.
Ditt stöd behövs för att vi ska kunna rädda liv till sjöss.
Ge ett bidrag eller bli medlem på sjoraddning.se.
Du kan också ringa 077-579 00 90.

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

