
 

 

”Vi är trötta och uppgivna och ser ingen ljusning” 

Läkarna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset delar inte den positiva bild som nu sprids i många 

medier efter att Folkhälsomyndigheten gått ut med att de ser en minskning av antalet patienter 

inom intensivvården. På Sahlgrenska – Sveriges största sjukhus - är trycket som orsakas av covid-19-

pandemin tvärtom fortfarande mycket hårt och läkarna är utmattade efter många och långa 

jourpass. Såväl de patienter som är inlagda efter att ha drabbats av covid-19 som andra 

vårdbehövande riskerar att drabbas av den ansträngda situation som råder.  

- Läkarna på Sahlgrenskas anestesi- och intensivvårdskliniker  är jättetrötta och många är 
ledsna. Det finns ingen tid för återhämtning eftersom det är en ständig ström av mycket svårt 
sjuka patienter. På en del kliniker har man fått ett mångdubblat uppdrag och läkarna är både 
psykiskt och fysiskt påfrestade av det intensiva tempot, av att de människor som kommer in 
är så otroligt illa däran och av att arbeta långa pass i skyddsutrustning som är varm och gör 
det svårt att andas, säger Ingrid Stubelius, specialistläkare i anestesi och intensivvård och 
vice ordförande i Västra Götalands läkarförening sektion SU.  

 
Efter att man iordningställt intensivvårdslokaler på Sahlgrenskatomten har läkarna fått en högre 

tillgång till modern utrustning vilket är positivt. Samtidigt har situationen förvärrats på andra sätt. I 

brist på material och läkemedel tänka ut nya lösningar och planera om behandlingar för att få vården 

att fungera. Det skapar i sig ett otroligt pressat läge. Dessutom mår många läkare dåligt av bristen på 

återhämtning vilket arbetsgivaren har svårt att hantera på ett långsiktigt hållbart sätt.  

- Från regionens pratas det mycket om att skapa en uthållighet i systemet men det är inget 

som vi upplever nere på golvet. Snarare saknas helt förutsägbarhet i schemat, det finns inga 

andningshål, många har svårt att orka och hinna få ihop vardagslivet utanför arbetet och nu 

vet vi inte ens om vi får semester, säger Ingrid Stubelius.  

- Västra Götalands läkarförening, Läkarförbundets lokalorganisation i Västra Götaland, 

vädjar till SU:s ledning och ansvariga politiker att ta den medicinska professionens tuffa 

situation på allvar och att vidta åtgärder för att skydda såväl medarbetarnas hälsa som 

patientsäkerheten för de allvarligt sjuka göteborgare som just nu vårdas Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset. Man vädjar även till den västsvenska allmänheten att fortsätta ta sitt 

ansvar för att inte sprida smitta för att förhindra en ytterligare försämring av det redan 

mycket pressade läget. 

För vidare information kontakta: 

Ingrid Stubelius, specialistläkare i anestesi och intensivvård, v. ordf Västra Götalands Läkarförening 

sektion SU, ingrid.stubelius@vgregion.se 070-529 96 27 

Ilja Laesser, ordförande VGLF Sektion SU, ilja.laesser@slf.se 073-066 20 10  

Emelie Hultberg, ordförande Västra Götalands läkarförening, emelie.hultberg@slf.se tel 0733-

992790 
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