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Akutmottagningar får fler sängar för att klara krisen
Publicerat lördag 31 mars 2018 kl 06.51

Efter skarp kritik mot tre akutmottagningar i Stockholm för bristande
patientsäkerhet, ska nya madrasser och sängar köpas in för att lindra
plågorna för de väntande.
Akutvården i Stockholm, som fått skarp kritik av Inspektionen för vård och omsorg, är
fortsatt mycket ansträngd.
För att garantera patientsäkerheten lovar akutmottagningarna nu bland annat att skaffa
nya madrasser till hårda britsar, installera larm i korridorer och säkerställa att patienterna får
mat och läkemedel medan de väntar. Marie Bennermo, chefläkare vid Karolinska
universitetssjukhuset, tror att åtgärderna ska räcka.
– De åtgärder som man har vidtagit i kombination med de åtgärder som vi har i planen
framåt de kommande månaderna gör tillsammans att vi gör bedömningen att vi kan ge en
patientsäker vård, säger hon.
För några månader sedan kom Ivo:s kritik mot tre akutmottagningar i Stockholm för att de
inte garanterade patientsäkerheten, det gällde Danderyd, Huddinge och Solna.
I svaret till Ivo lovar man nu att åtgärda problemen som bland annat handlade om att
patienter varken fick mat eller mediciner, fick ligga i timtal på hårda britsar med risk för
trycksår och inte kunde larma om man behövde hjälp.
Nu har akuterna presenterat förslag på lösningar. Det handlar bland annat om att tillsätta
nya tjänster, som omvårdnadsspecialister, som ska övervaka de som väntar på akuten, att
fler patienter söder om stan ska hänvisas till Södertälje sjukhus och att fler ska vårdas med
avancerad sjukvård i hemmet.
Dessutom ska man skaffa fler madrasser och sängar till akutmottagningarna. Men tanken är
inte att skapa nya akutvårdsavdelningar där patienterna kan övernatta när väntetiderna
förlängs.
– Vår plan är absolut inte att akuten ska vara en övernattningsavdelning, säger Marie
Bennermo. Vår intention är ju att vi ska ha ett snabbt flöde av patienterna från
akutmottagningarna upp till våra vårdavdelningar om patienten har behov av slutenvård.
– Är det så att att patienterna får vänta längre tid på akutmottagningarna är det vår
bedömning att det är bättre för dem att ligga på en speciell madrass för att undvika
komplikationer i form av trycksår, säger hon.
Men trots åtgärderna på akutmottagningarna kommer Stockholmsvården att brottas med
stora problem under flera år framöver. En orsak är beslutet att Nya Karolinska ska ha
betydligt färre vårdplatser och bara ta emot de svårast sjuka på akuten.
Utbyggnaden och upprustningen av flera andra akutmottagningar har försenats och Marie
Bennermo kan inte svara på när Stockholmsvården kan fungera utan problem.
– Det är något som är en övergripande fråga för landstinget och jag kan inte svara på det.
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