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DN/Ipsos. Läs mer: Brist på personal och utrustning
försvårar jakten på coronaviruset. Sid 16

Uppskjutna operationer, få vård- 
platser för de allra sjukaste och 
personal på bristningsgränsen. 
Det är några av problemen som 
läkare på Astrid Lindgrens barn-
sjukhus larmar om i ett upprop 
till Stockholms regionpolitiker.!

– Under hösten har vissa barn 
fått vänta upp till 16 timmar för 
att träffa en läkare på akuten, 
säger Stavroula Anastasopoulou, 
barnläkare på Astrid Lindgrens 
barnsjukhus.

!"251 läkare på Astrid Lindgrens 
barnsjukhus och Sachsska barn- 
och ungdomssjukhuset oroas över 
den situation som barnvården kom-
mer möta när pandemin ebbar ut.

Katarina Wide, överläkare på Ka-
rolinska i Huddinge, är en av initia-
tivtagarna till uppropet och menar 
att det #nns en platsbrist som gör 
barnvården patientosäker.

–!Riskmomentet blir när de kan-
ske $år ligga på en brits i akutmot-
tagningen över natten och $öräld-
rarna saknar sovplats. Då #nns det 
ingen som kan kolla hjärtfrekvens 
eller andning eftersom personalen 
på akuten ska hantera nya inkom-
mande patienter. Då ligger de ligger 
där och blir sämre, säger hon.

Antalet vårdplatser  varierar från 
dag till dag och påverkas av hur 
många i personalen som kan vara 
på plats. Vilket i sin tur styrs av hur 
stor del av arbetsstyrkan som exem-
pelvis är sjuk, ledig, eller utlånade 
till andra avdelningar. I normalläget 

#nns det mellan 16 och 18 vårdplat-
ser på barnakuten i Huddinge. 

–!Under jul- och nyårshelgen 
skulle vi bara ha 10 vårdplatser $ör 
barnakuten på Karolinska i Hud-
dinge, men det var inte rimligt. Så 
personalen bestämde sig $ör att tu-
ras om att komma in ändå $ör många 
klarar inte av att vara lediga när de 
vet att det #nns ett sådant behov på 
sjukhuset, säger Katarina Wide.

På Karolinska i Solna  #ck 427 barn 
övernatta på akuten i Solna mellan 
juli och december i %ol, i väntan på 
att $å trä&a läkare eller att läggas 
in. Si&ran $ör motsvarande period 
2019 var cirka hälften. Ökningen 
$örklaras med en väldigt tidig och 
kraftig RS-säsong i kombination 
med personalbrist.

Anna Nordenström och Stavrou-
la Anastasopoulou som också är en 
del av uppropet menar att arbets-
villkoren är ohållbara.

De påpekar att situationen också 
påverkar kroniskt sjuka barn vars 
inplanerade ingrepp måste skjutas 
upp gång på gång.

Sedan 2017 har antalet barn som 
väntar på operation på Astrid Lind-
grens barnsjukhus minskat i stadig 
takt. Men när pandemin slog till 
2020 lånades personal ut till bland 
annat covidavdelningar, vilket 
gjort att köerna nu är tillbaka på 
lika höga nivåer som 2017. För att 
komma ikapp behöver sjukhusen 
bemanna upp.

–!Vi har personal som går på knä-
na, personal som sagt upp sig och 

Region Stockholm.

Läkarlarm om den pressade  
situationen i barnsjukvården

Fakta. Uppropet i korthet

251 barnläkare har 
skrivit under ett brev 
riktat till Irene Sveno-
nius och Anna Star-
brink. Läkarna pekar på 
brister när det gäller 
vårdplatser, personal 
och resurser i stort. 
Redan 2020 riktade 
IVO allvarlig kritik mot 
Astrid Lindgrens 
Barnsjukhus gällande 
lokaler, personalbrist 

och vårdplatsbrist.  
Under 2020 har det 
även fram!örts krav 
inifrån sjukhuset om 

att det behövs ett helt 
nytt barnsjukhus som 
rymmer alla verksam-
heter som arbetar  
med barn. Kritiken var 
då även att Nya Karo-
linska universitetssjuk-
huset splittrade verk-
samheten mellan de 
gamla lokalerna och de 
nya, och att lokalerna 
inte är anpassade !ör 
barn. 

Stavroula Anastasopoulou, Katarina Wide och Anna Nordenström står 
bakom uppropet om brister inom barnsjukvården. De anser att mer resur-
ser behövs för att barn inte ska råka illa ut i vårdköerna. Foto: Eva Tedesjö 

Förtroendet för sjukvårdens för-
måga att hantera pandemin har 
sjunkit sedan i somras. Det visar 
en ny mätning från DN/Ipsos. 
Men fortfarande är de som litar 
på vården dubbelt så många som 
de misstrogna.

!"Under $örsta året med pandemin 
visade DN/Ipsos mätningar att det 
fanns ett mycket högt $örtroende 
$ör sjukvårdens sätt att ta sig an ut-
maningen. Toppnoteringen kom i 
september 2020 när nästan sju av 
tio uppgav att de kände stor tilltro 
till vårdens $örmåga.'

Då hade vården tagit sig 
igenom en period när det 
emellanåt kom in ett femtio-
tal nya patienter per dag till 
intensivvårdsavdelningarna. 
Samtidigt sjönk smittsprid-
ningen markant sommaren 
2020, vilket kunde ge intrycket 
att vården hade ridit ut stor-
men.

I DN/Ipsos nya  mätning är 
det betydligt $ärre som upp-
ger att de har stort $örtroen-

de $ör vården. I januari är andelen 
är 49 procent, jäm$ört med 64 pro-
cent i $örra mätningen som gjordes 
i juni $örra året.

Nicklas Källebring är opinions-
analytiker på Ipsos.

–!Det är en stor nedgång men jag 
skulle inte kalla det en $örtroen-
dekris. Fortfarande är det dubbelt 
så många som har $örtroende $ör 
sjukvårdens $örmåga att hantera 
pandemin än som inte har det, sä-
ger han.

Ett skäl till de  lägre si&rorna kan 
enligt Nicklas Källebring vara 

att belastningen på vården 
inte tar lika stor plats i debat-
ten i dag. Smittspridningen 
är visserligen rekordstor 

men tack vare vaccinatio-
nerna är det betydligt 
$ärre som behöver sjuk-
husvård.

–!Debatten nu har 

Svenskarnas !örtroende !ör sjukvården sjunker

Så gjordes undersökningen
Ipsos har genomfört 1 249 
digitala intervjuer med 
röstberättigade väljare under 
perioden 11–24 januari 2022. 
Utifrån ett slumpmässigt 
urval svarade 486 personer 
via sms med svarslänk. 763 
intervjuer gjordes med ett 

kvoturval från en slumpmäs-
sigt rekryterad webbpanel.

Frågorna som ställdes var: 
Vilket !örtroende har du 
!ör (sjukvårdens/myndig-
heternas/äldreomsorgens) 
!örmåga att hantera en större 

spridning av coronaviruset 
i Sverige? Vilket !örtroende 
har du !ör (myndighet)?

För mer information se 
ipsos.se eller kontakta Ipsos 
opinionsanalytiker Nicklas 
Källebring.

mars
april maj

juni
aug sep

okt 
nov

dec jan feb
april maj

juni jan

Stort förtroende Litet förtroende

50

64 61 61 62
67 65 61 57 60 58 57

63 64

49

2020 2021 2022

24
15 16 16 17 15 12

17 19 19 16 19 15 15
23

Vilket förtroende har du för sjukvårdens förmåga att 
hantera en större spridning av Coronaviruset i Sverige?

Förtroendet 
har sjunkit 
15 procent-
enheter sedan 
junimätningen.

Källa: DN/Ipsos

mer handlat om konsekvenser $ör 
andra samhällssektorer som nä-
ringslivet och kulturen, säger Nick-
las Källebring.'

Han menar att de  höga $örtroende-
si&rorna under pandemins tidigare 
skeden ska ses mot bakgrund av att 
sjukvården då gjorde insatser som 
många uppfattade som heroiska.

–!Det $örtroende som människor 
uttryckte då kan också ses som 
sympatier $ör att vården klarade av 
ett arbete som var mycket svårt, sä-
ger Nicklas Källebring.

Förtroendet $ör myndigheterna 
har sjunkit något sedan i juni men 
inte lika mycket som $ör vården. 
Hälften av de svarande uppger att de 
har $örtroende $ör Folkhälsomyn-
digheten (FHM). Statsepidemiolog 
Anders Tegnell $år unge$är samma 
si&ror. Liksom vården hade Tegnell 
och FHM sina toppnoteringar under 
2020 då runt sju av tio svarade att de 
hade $örtroende $ör dem.

Hans Rosén
hans.rosen@dn.se

personal som söker sig till öppen-
vården $ör att arbetsbelastningen 
inte är lika tung där. Hur ska vi lösa 
den situationen? undrar Stavroula 
Anastasopoulou.

Det nya uppropet  riktas till #nans-
regionrådet Irene Svenonius (M) 
och hälso- och sjukvårdsregionrå-
det Anna Starbrink (L) och ställer 
frågor om hur man planerar att lösa 
den akuta bristen på vårdplatser i 
Stockholm samt hur man tänker sä-
kerställa att barnsjukvården $år de 
resurser de behöver framöver. 

Anna Starbrink säger att hon ta-
git del av uppropet men inte hunnit 
formulera ett svar. Däremot menar 
hon att onödigt mycket resurser 
har gått till de privata aktörerna 
bakom barn- och ungdomsmedi-
cinska mottagningar, och att de re-
surserna bör ses över.'

–!Den typen av verksamhet har 
vuxit kraftigt utan ett motsvarat 
behov från barnen, det behöver vi 
strama upp. Det kommer ett nytt 
regelverk i sommar vilket kommer 
innebära att det krävs remiss dit. Vi 
måste ta ansvar $ör att resurser inte 
används felaktigt, säger Starbrink.

Stavroula Anastasopoulou $örvå-
nas inte över Anna Starbrinks svar. 

–!Vad väntar de på om de inte 
tänker agera nu? Vi behöver se en 
reaktion $ör att lyfta och stärka 
barnsjukvården. Vi vill inte höra 
något välformulerat svar.'

Nora Fares
nora.fares@dn.se

Fakta. Förändring över tid

Irene Svenonius och 
Anna Starbrink. Foto: DN

Statsepidemiolog  
Anders Tegnell behål-
ler sitt betyg.  Foto: DN


