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Personalen på akuten i Lund pressas av att så många sjuksköterskor sagt upp sig.

Sjuksköterskor
flyr – oro över
larmberedskap
drygt 60 sjuksköterskor. Men det senaste
året har minst 28 sagt
upp sig, många har redan slutat. Bland personalen finns nu en oro
för att inte kunna klara
larmberedskapen.

Under våren, när coronaläget var som värst, sökte sig
färre patienter till akuten.
Men nu har trycket ökat
rejält. Läkarna på akuten
begärde i veckan ett möte
med Sus förvaltningschef
Björn Ekmehag för att diskutera effekterna av sjuksköterskeflykten.
– Har vi möjlighet att bibehålla larmkompetensen, tillräckligt med folk
för ett prio 1-larm? Just nu
har vi det, men hur blir det
när fler erfarna sjuksköterskor slutar? säger Ardavan
Khoshnood, skyddsombud
för Läkarförbundet på akuten.
Susanne Alm är huvudskyddsombud för Vårdförbundet på Sus och hon får
täta rapporter om sjuksköterskebristen på akutmottagningen i Lund. Facket
har larmat om arbetsförhållandena i åratal och lade
i mars en anmälan till Arbetsmiljöverket om stress,
trängsel och många övernattande patienter i lokalerna.
– Det är riktigt bekymmersamt läge på akuten.
Rent spontant undrar jag
om man kan ha öppet dygnet runt med det antalet
sjuksköterskor det är nere
i, säger hon.
En av de konkreta följderna av att det saknas
sjuksköterskor är att läkare

periodvis fått ta över deras
arbetsuppgifter. I somras
var det exempelvis läkare
under specialistutbildning
som skötte den första bedömningarna i receptionen
av patienter.
Det ledde till protester.
Inte för att läkarna skulle
vara för fina för den uppgiften, betonar Ardavan Khosnood. Men för att det påverkar vården, väntetider och
arbetet med patienter i nästa steg när det blev färre läkare inne på akuten.
På akuten i Lund finns 62
sjukskötersketjänster, varav 53 arbetar direkt med
inkommande patienter.
I början av detta året ledde missnöjet med arbetsmiljön och lönerna till att
många sade upp sig – och
de har nu slutat. Även flera erfarna undersköterskor
har försvunnit.
De senaste dagarna har
ännu fler sjuksköterskor
sagt upp sig, enligt verksamhetschefen Oskar Hammar.
Åtta nyanställda sjuksköterskor är under introduktion.
– Men vi behöver rekrytera ytterligare tjugo sjuksköterskor i år och nästa år.
Vi har en alldeles för stor
personalomsättning och
det är jätteförluster för oss,
det försvinner många års
bred erfarenhet med svårt
sjuka patienter, säger Oskar
Hammar.
– Vi har inte haft ett bra
år på akuten i Lund.
Enligt verksamhetschefen har man under året
diskuterat en rad förändringar och förbättringar
på akuten med de fackliga organisationerna. Om
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■ På akuten i Lund finns

”Vi har inte haft ett bra år på
akuten” medger verksamhetschefen Oskar Hammar.

återhämtning, risker med
övertid, nyintroduktionerna, hur man ska kunna
undvika att patienter måste övernatta på akuten. Ett
ombyggnadsprojekt för de
trånga lokalerna är igångsatt.
– Som verksamhetschef
måste jag tänka att vi kan
vända detta. Akuten är ett
häftigt ställe att arbeta på
även om det är tufft och belastning är hög så är det
också utvecklande.

Vi gör det enkelt
att ta steget.
Funderar du på att sälja? Tack vare våra
engagerade mäklare, vårt stora spekulantregister och den beprövade Bjurforsmetoden,
får du mesta möjliga betalt för din bostad
när du säljer med oss.
Ta ett steg upp och boka en kostnadsfri
värdering på bjurfors.se/enkelt

Både Oskar Hammar och
företrädare för Läkarförbundet pekar på att det inte
är svårt att rekrytera läkare till akuten. Men arbetssituationen där man jobbar
i team runt patienterna blir
pressad när så många sjuksköterskor saknas. Alla läkarna på akuten har skrivit under på ett brev som
skickades till förvaltningschefen för Sus.
– Vi kände att vi måste agera från läkarsidan,
både om arbetsmiljön och
för att vi blir bekymrade
för patientsäkerheten, säger skyddsombudet Ardavan Khoshnood.
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