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Värre än vanligt på akuten 
– flera chefer säger upp sig
■ Det har varit stressi-
gare än vanligt på aku-
ten i Lund senaste ti-
den. 

Och nu säger tre en-
hetschefer upp sig och 
går vidare. 

Både fack och ledning 
oroar sig inför somma-
ren.

I tisdags berättade de två 
enhetscheferna för sjuk- 
och undersköterskor på 
akuten i Lund att de säger 
upp sig. 

Sedan tidigare har det va-
rit känt att sektionschefen 
för läkarna sagt upp sig. En 
stor förändring i en organi-
sation som samtidigt har en 
mer pressad situation än på 
länge.

– Det är klart att jag är 
jätteledsen att bli av med 
de här duktiga cheferna, 

 säger verksamhetschef 
 Oskar Hammar.

Varför säger de upp sig?
– En går vidare till ett 

verksamhetschefsjobb. 
Akuten är en jättehäftig 
miljö, det är högt tryck, 
ett utvecklande och stimu-
lerande ställe att vara på. 
Samtidigt förstår jag att 
man vill gå vidare.

Han arbetar just nu  tillsam-
mans med sjukhusledning-
en för att förbereda inför 
sommaren. Som vanligt är 
det stora problemet vård-
platser, dit akuten behöver 
skicka patienter för vidare 
vård. 

När platser inte finns, 
måste patienter ligga kvar 
på akuten och ta upp både 
plats och omvårdnads-
insatser.

– Det har sett besvärligt 

ut i maj månad, på ett sätt 
som det inte brukar. Det 
ser tufft ut inför somma-
ren,  säger Oskar Hammar.

Sommaren 2018  klarade 
akuten bättre än väntat, 
tack vare intensiv daglig 
samordning mellan alla av-
delningar. 

Den här sommaren riske-
rar antalet vårdplatser vara 
ännu färre.

– Vi jobbar fortfarande 
förvaltningsövergripande  
med den frågan. Vi kan 
bara lösa det genom att 
hjälpas åt över hela sjuk-
huset.

Läkare Ardavan Khosh-
nood är klinikombud för 
fackförbundet Läkarför-
bundet.

– Det har varit besvärligt 
ett tag, för doktorerna, men 
framförallt för vår omvård-

nadspersonal. Vi har fler 
patienter, och de som ska 
läggas in på vårdplatser 
kommer inte ifrån akuten. 
Då kan plötsligt en enda 
sjuksköterska bli ansvarig 
för mellan tjugo och tret-
tio patienter, vilket inte är 
rimligt.

Att så många  enhets chefer 
sagt upp sig bekymrar 
Khoshnood.

– Akuten har haft ett gan-
ska stort ombyte av chefer 
de senaste åren. Det är få 
chefer som stannar under 
flera år och vill bygga upp 
något.

Gör ledningen tillräck-
ligt?

– Vår närmsta chef och 
verksamhetschefen Oskar 
Hammar upplever jag tar 
detta på allvar och arbetar 
aktivt för att ta tag i proble-

men. Hur mycket gehör de 
får från ledningen vet jag 
inte.

Det finns ljusglimtar. 
Akuten i Lund har lyck-
ats rekrytera sjuksköter-
skor och undersköterskor 
till alla sina tjänster. Något 
som enligt verksamhets-
chef Oskar Hammar är i det 
närmaste unikt bra, och till 
stor del avgående enhets-
chefernas förtjänst.

– Detta är chefer som 
gjort ett fantastiskt arbete 
med den här akutmottag-
ningen. De har åstadkom-
mit något häftigt – en sam-
arbetskultur i den utma-
nande situation vi befinner 
oss i.
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VÅRD

”Vi kan bara 
lösa det genom 
att hjälpas åt 
över hela sjuk-
huset.”
Oskar Hammar, verksamhets-
chef, om platsbristen.

Problemet med antalet vårdplatser oroar både facket och ledningen inför sommaren. ”Det har sett besvärligt ut i maj månad, på ett sätt som det inte brukar”, säger Orskar Hammar,  
verksamhetschef.  FOTO: INGEMAR D KRISTIANSEN
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