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Gatorna
som kan
höjas upp
■ Många fler centrala

gator i Lund kan komma att höjas upp i samma nivå som de omgivande gångytorna. I ett
förslag från tekniska
förvaltningen pekas
bland annat Klostergatan, Nygatan och gatorna längs Stortorget och
Mårtenstorget ut som
högt prioriterade.

Ardavan Khoshnood, klinikombud för Läkarförbundet på akutmottagningen i Lund.
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Sommaren blev
bättre än befarat på
akutmottagningen
■ Tre av fyra läkare på akuten mådde

dåligt på grund av arbetsbelastning. Det
larmet kom från facket i våras. En satsning på att få loss vårdplatser inne på
sjukhuset gav önskat resultat över sommaren. Nu fortsätter kampen mot onödig väntan på akuten.
Läkare Ardavan Khoshnood är akutmottagningens klinikombud för fackförbundet Läkarförbundet.
Han har slagit larm om arbetssituationen på akuten
vid flera tillfällen.
Senast var i våras då Läkarförbundets enkät bland
doktorer på akuten visade
oroande resultat:
– Där kom det fram om
att man inte mår särskilt
bra. Att tre av fyra doktorer
på akuten känner sig lite
nedstämda på grund av arbetsbelastning.
Ardavan Khoshnood
hade flera möten med ledningen.
– Efter enkäten tog man
det på väldigt stort allvar,
själva sjukhuschefen var
med på ett möte. Och därefter tog man tag i det.
En rutin infördes där ansvariga för vårdplacering
på hela sjukhuset kom till
akutmottagningen morgon
och kväll och försökte hit-

ta platser för alla patienter
som var färdigbehandlade
på akutmottagningen men
behövde plats på avdelning.
Målet var att tömma akuten på patienter som väntade kvar utan akutvårdbehov.
– Det var inte alltid det
gick, men men det var en
rejäl satsning som vi uppskattade. Och ofta gick det.
Det gjorde att sommaren
inte alls blev så allvarlig
som vi trodde den skulle
bli, säger Ardavan Khoshnood.
Akutmottagningens verksamhetschef Oskar Hammar håller med.
– Hela sjukhuset har
hjälpts åt med att ordna
vårdplatser och ta upp patienter från akutmottagningen. Medarbetarna på
hela sjukhuset har gjort jätteinsatser, både under sommaren och efter.
Oskar Hammar såg resultatet av satsningen i siffrorna. Trots att antalet le-

”Tanken är att
vi ska planera
för morgon
dagens akuta
patienter. Vi
vet ungefär hur
många som
kommer varje
dag, och då ska
vi hjälpas åt att
planera för dem
redan dagen
innan.”
Oskar Hammar, verksamhetschef på akutmottagningen.

diga vårdplatser på avdelningar var färre än förra
sommaren, så blev den genomsnittliga väntetiden på
akutläkare kortare.
I höst fortsätter arbetet,
nu satsar personalen på att
planera vårdplatser redan
dagen innan patienterna
hunnit till akuten.
– Tanken är att vi ska
planera för morgondagens
akuta patienter. Vi vet ungefär hur många som kommer varje dag, och då ska
vi hjälpas åt att planera för
dem redan dagen innan.
Så här borde ni väl ha
kunnat jobba tidigare också, varför är det nytt?
– Jag håller med dig, och
så här har vi tänkt innan
också, vi gör det bara lite
tydligare. Vi har ett bra helhetsfokus nu. Det låter lite
klyschigt när jag säger det,
men jag ser att medarbetare nu finns för varandra.
Ytterligare en positiv
nyhet under hösten är att
akutmottagningen lyckats
rekrytera rätt antal sjuksköterskor.
– Det ger oss möjlighet
att jobba vidare med arbetsmiljön som är ett viktigt mål under året, säger
Oskar Hammar.
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På ett antal olika ställen
i centrala Lund har gator
höjts upp så att gångytor
och körytor hamnar i samma plan. De senaste åren
har det exempelvis skett på
Mårtenstorgets västra sida
och på Bantorgets norra
och södra sida.
I framtiden kan konceptet spridas till betydligt
fler gator i stan. Tjänstemännen på tekniska förvaltningen har, efter att
politikerna tidigare gett
i uppdrag att utreda hur
centrala staden kan förbättras för gående, tagit
fram en handling som kalllas ”inriktning för utveckling av gångstråk i Lunds
stadskärna”.
I dokumentet pekar man
bland annat ut gator som
bedöms som lämpliga att
höja upp.
Bland de gator som ges
högsta prioritet att åtgärda och kan bli aktuella att
höja upp finns Klostergatan, Nygatan, Stortorgets
södra och västra sida, Mårtenstorgets södra sida, Lilla
Gråbrödersgatan och Stora Gråbrödersgatans norra del (den södra är redan

upphöjd). Mellanprioritet
ges till bland annat Winstrupsgatan, norra delen av
Grönegatan, Stora Fiskaregatan, Svartbrödersgatan,
norra delen av Bytaregatan
(den södra är redan upphöjd) samt norra delen av
Bankgatan.
Även Adelgatan kan komma att höjas upp, men ges
låg prioritet.
I dokumentet skissar
man också på att skapa ett
gångfartsområde, där fordon bara får köra så snabbt
som man kan gå, på Winstrupsgatan, Lilla Gråbrödersgatan och norra delen
av Stora Gråbrödersgatan.
Lilla Fiskaregatan tas
också upp. Med jämna mellanrum kommer förslag om
att förbjuda cykling där.
Det är ingen bra idé, enligt dokumentet, eftersom
gatan är ett huvudstråk
för cykling. Däremot tycker tjänstemännen att man
ska öka ytan för fotgängare
och att cykelytan bör märkas ut tydligare.
Ärendet ska diskuteras
på tekniska nämndens
sammanträde på onsdag. Handlingen som tagits fram är dock bara ett
inriktningsdokument, så
även om politikerna skulle
godkänna den kommer det
att krävas nya skarpa beslut
för varje projekt innan de
kan bli verklighet.
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