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Blandade känslor bland vårdpersonal: Ett
stålbad som vi måste igenom
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Arbetsbördan på de skånska sjukhusen är fortfarande tung, men färre som
kommer in är allvarligt sjuka i covid. Känslorna inför att
pandemirestriktionerna hävs är lite blandade – men mest positiva.
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På infektionsavdelning 2 i Malmö har covidpatienterna kommit i en strid ström. Men nu märks det att
färre blir allvarligt sjuka. Här undersköterskan Cecilia Persson med en patient.
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– Det jag uppfattar är både en lättnad och att det är rimligt, då vi inte sett
någon större ökning av patienter som behöver iva-vård för covid den här
gången, säger Ann-Louise Levau, undersköterska och skyddsombud på iva i
Lund.

– Vi hoppas alla på nedgång av smittan.

Ardavan Khoshnood är specialistläkare på akuten i Lund och där är
känslorna lite blandade efter torsdagens besked om att
pandemirestriktionerna försvinner.

– Många är nöjda och ser fram emot att kunna leva lite mer normalt igen.
Men det finns ju en oro över att detta ska bidra till en ännu högre
smittspridning och högre belastning på en redan belastad sjukvård, säger
han.

– Jag är personligen högst kritisk och hade hellre velat se att restriktionerna
togs bort i etapper med noggrann utvärdering.

Det känns rimligt att restriktionerna avskaffas, tycker Ann-Louise Levau. På iva i Lund har
man inte sett någon ökning av covidpatienter, trots den stora smittspridningen.
Bild: Hussein El-Alawi



På infektionsavdelning 2 i Malmö har personalen fullt upp med sina
patienter, och alla har inte hunnit smälta budskapen om att samhället ska
öppna upp. Men att omikron ger en lindrigare sjukdom, trots den massiva
smittspridningen, står helt klart.

– När man släpper restriktioner blir det sannolikt en större smittspridning
och det kommer att påverka oss så att några fler behöver sjukhusvård. Men
det är ett stålbad som vi sannolikt måste gå igenom i vilket fall som helst,
säger infektionsöverläkaren Johan Tham.

– Det blir vissa undanträngningseffekter – men på sikt är detta något som
kommer att gynna oss.

Att samhället öppnas ser han, utifrån sitt perspektiv, som att i stort sett hela
befolkningen kommer att få viss immunitet med en dos omikron. En sorts
allmän vaccination, vare sig man vill eller inte.

Johan Tham är positiv till att restriktionerna hävs, även om det kan bli en
tuff tid några veckor framöver på infektionsavdelningarna.

Akutläkaren Ardavan Khoshnood hade helst velat se en etappvis upphävning av
restriktionerna.

Bild: Sandra Henningsson



– Vi jobbar på, och vi vet att vi kommer att få göra det ett tag till i vinter. Men
tack vare omikron finns det ett ljus i tunneln, säger han.

På akuten i Malmö minns Anders Öjerstedt, sjuksköterska och enhetschef,
hur tankarna gick för ett halvår sedan, då många restriktioner släpptes så
sent som 29 september. Samtidigt som deltavarianten fortfarande
dominerade.

– Det här beskedet är ju helt nytt men oron var nog större i höstas, med en
kraftfull smitta ute i samhället. Då visste personalen hur sjuka patienterna
var, säger han.

– Nu är vi inne i en period där vi ser att patienter inte varit speciellt sjuka,
och vi ser inte en jättestor belastning på sjukvården. Det vi är oroliga för är
att så många i personalen är sjuka och inte kan jobba.

Håkan Kerrén, stabschef på Helsingborgs lasarett, tycker att beslutet är
välgrundat.

– Om man tittar på hur det ser ut nu i samhället med smittutvecklingen och
vaccinationsgraden, så är det nog dags att ta det här steget. Sedan får vi så
klart hoppas att det inte leder till en ökad smittspridning, säger han.

”Det är ett stålbad som vi sannolikt måste igenom i vilket fall som helst” bedömer
infektionsläkaren Johan Tham. Han tror på en tuff tid, men att det sedan ljusnar. Arkivbild.
Bild: Hussein El-Alawi



Inom sjukvården kommer man dock inte att släppa på alla
försiktighetsåtgärder, utan fortsätta jobba för att förhindra smittspridning,
till exempel genom begränsade möjligheter för anhöriga att följa med in på
akuten.

– Vi får avvakta lite och se vilka riktlinjer vi får från smittskydd och
vårdhygien. De har bråda dagar nu med att ta fram dem. Men vi är väl
rustade för att ställa om vilket vi har gjort nu under två års tid, säger Håkan
Kerrén.
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På onsdag släpps restriktionerna i Sveriges nöjesliv och redan en minut
över midnatt kommer du att kunna ge dig ut på dansgolvet i Malmö,
eftersom KB då drar igång firandet. Sydsvenskan har kartlagt hur du kan
fira den 9 februari, men också hur stans arrangörer tänker kring evenemang
i februari.

Jonas Gillberg
Text




