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Maria Dellham har ställt två frågor till landstingsmajoriteten.
Den första frågan handlar om huruvida obduktionsavdelningen och bårhuset
är anpassade för verksamheten ur arbetsmiljö- och etiskt perspektiv.
Den andra frågan handlar om ingång för närstående, samt transport av
avlidna personer. Är det etiskt rätt att ha samma ingång?
Hela patologavdelningen byggdes om 2008-2009 till en väldigt bra standard
avseende arbetsmiljö och funktionalitet. Sedan dess har flera faktorer gjort att
en översyn kan vara av värde.
Periodvis är utrymmena i bårhusverksamheten hårt belastade. Det beror dels
på ökad användning men också på att tiden till begravning har blivit längre.
Den periodvis hårda belastningen gör att det blir trångt och ökar
omflyttningsbehovet av avlidna inne i kylrummen. Det innebär även att
belastning på kylsystemen ökar med kondens som följd, främst under den
varma årstiden.
Ceremonin när anhöriga tar ett sista farväl av den avlidna har förändrats
betydligt under senare år. Det är nu vanligare med en längre ceremoni
(timmar) och många deltagande anhöriga. Tidigare var det oftast en kortare
ceremoni och några få anhöriga. Detta resulterar i situationer där det finns
både anhöriga och begravningspersonal i lokalerna. Normalt fungerar det väl
tack vare att patologens personal är med och organiserar förloppen.
Med anledning av att frågan även ställts till landstingsstyrelsen i ett
nämndinitiativ, så vill jag säga att det är bra att frågan uppmärksammats och
landstinget kommer se över Maria Dellhams frågeställningar. De borde vara
möjligt att få till en bättre lösning ur arbetsmiljö- och etiskt perspektiv.
Med detta anser jag interpellationen besvarad.
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