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INTERPELLATION
Till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Gilbert Tribo

Regionen behöver ta hand om personalen och se till att vård ges efter behov
Den pandemi som vi är mitt uppe i ställer stora krav på hela samhället, men särskilt tufft är det för de som
har drabbats själva, deras anhöriga och all vårdpersonal i både regionerna och i kommunerna. De som står i
frontlinjen och hanterar denna pandemi. När besked om att det är OK att resa i Sverige i sommar för de som
är friska och symptomfria kommer, så går vård- och omsorgspersonal runt med oro över om
sommarsemestern kan bli av överhuvudtaget. Kommer man bli inringd för att sjuktalen går upp igen? Går det
att vara ledig?
Samtidigt som personalens behov av återhämtning kommer att vara stor, så har köerna till vård vuxit som en
konsekvens av pandemin. För att lösa både arbetsmiljön för personalen och en robust sjukvård som tar hand
om alla patienter så krävs satsningar för framtiden och hållbara planer för att klara av detta.
Regionen har som arbetsgivare ett enormt ansvar att se till att personalen får möjlighet till återhämtning,
även i tider av kris. Att under allt för lång tid arbeta över en hälsosam stressnivå sliter sönder människor.
Belastningen har redan innan pandemin på sina håll varit alltför ansträngd vilket ställer än högre krav på
regionen nu under och efter pandemin. Därför är det viktigt att regionen satsar resurser och planerar för att
kunna säkerställa en hälsosam arbetsmiljö för personalen. Det kan exempelvis handla om att överanställa så
att grundbemanningen inte är alltför skral, öka kapaciteten i vården; det kan även handla om att göra
särskilda satsningar för personalens psykiska välbefinnande. Covid-19 har påverkat alla – men den
belastning som detta innebär för personalen som arbetar med de svårt sjuka patienterna är svår att föreställa
sig. Därför har olika arbeten startats runt om i Sverige för att ge möjlighet till de-briefing och återhämtning.
Detta kommer behövas under lång tid.

Våra frågor till Gilbert Tribo är därför:
•

•
•
•

Finns det särskilt upparbetade stödstrukturer för personalen så att möjligheten att hantera sina
upplevelser under denna pandemi tillgodoses? Hur ser de ut? Om det inte finns – när kommer det
att införas?
Hur ser strategin ut för att framöver skapa en hållbar arbetsmiljö som fungerar över tid?
Hur mycket har köerna till vård vuxit under denna vår, och var har köerna vuxit mest?
När kommer en plan för att hantera denna vårdskuld presenteras för politiskt beslut?
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