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Motion till landstingsfullmäktige

Öka integriteten och möjligheten till stimulans för patienter i fyrsalar

I många landsting och så även i Blekinge finns 4-salarna kvar där inneliggande patienter tvingas dela
rum med andra för dem helt okända kvinnor och män. Att ligga på sjukhus är ofta en prövning i sig på
grund av olika typer av lidande. Denna situation kan upplevas än mycket värre om man känner att man
inte får vara ifred när man känner att man behöver det som mest. Detta betyder naturligtvis inte att
man måste vara asocial eller folkskygg - utan bara att situationen i sig skapar många känslor och behov.
Många patienter på sjukhus lider av kraftiga smärtor, stor ångest och är förvirrade. Detta samtidigt som
man pga olika rörelsehinder kan vara låst till sin säng och till och med kan behöva uträtta sina behov
däri. I fyrsalar - till skillnad från i enkelsalar, finns det heller inga TV-apparater idag. Detta trots att de
sjuka kan tvingas spendera flera veckor i sängen utan varesig ork eller möjlighet att ta sig de gemensamma TV-rum som finns på respektive avdelningar. Med begränsade möjligheter att ta emot besök
från anhöriga samtidigt som möjligheten till stimulans kraftigt är begränsat ökar också risken för dåligt
mående psykiskt.
Det är vår uppfattning att fyrsalarna är ett ovärdigt och omänskligt arv från förr som med hänsyn till
den personliga integriteten bör byggas bort så snart som möjligt. Tills detta är gjort bör landstinget
Blekinge fokusera mer på den personliga integriteten och på att patienterna i så hög utsträckning som
möjligt får samma typ av stimulans som de som ligger i enkelsalar. Detta skulle såväl kunna innebära
investeringar i fasta och rörliga väggar som i utrustning som gör det möjligt för de sjuka även i fyrsalarna att titta på en varsin TV. Genom att samtidigt investera i hörlurar (förslagsvis trådlösa sådana)
skulle risken minimeras för att patienterna stör varandra.
Landstingsfullmäktige föreslås besluta
att Nämnden för Blekingesjukhuset får i uppdrag att utreda möjligheten till att investera i integritetshöjande åtgärder för patienter i fyrsalar
att Nämnden för Blekingesjukhuset får i uppdrag att utreda möjligheten till att investera i teknik som
gör det möjligt för patienter i fyrsalar att titta på TV i sina sängar
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